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Inleiding
Twee mensen zijn in het Paradijs geweest en de voorstelling, die ons daarvan gegeven wordt, vormt een beeld
van een onbekommerd, hoewel naar onze hedendaagse
begrippen misschien niet zo interessant, leven.
De mens, geplaatst onder de tegenheden van het aardse leven, heeft zich als bolwerk en vluchthaven een gezin gevormd, waarmee hij huis houdt. Zo lang het gezin
alleen staat te midden van de rijkdommen der aarde,
kan nog de afschijning van een paradijsachtig bestaan
ervaren worden. Maar omringd door anderen, weldra bedreigd door derden, opgetast in steden, meegenomen in
het economisch gebeuren, is zijn huishouding allengs in
een toestand van labiel evenwicht geraakt, welke een
voortdurende waakzaamheid vergt om allerhand gevaren
af te wenden.
Zo is het ook met een volkshuishouding, die niet meer
alleen kan staan in de omringende wereld.
En langs lijnen van een haast overeenkomstige ontwikkeling zijn wij gezamenlijk in een toestand gekomen,
waardoor wij thans van een „waterhuishouding" spreken.
Kon vroeger de primitieve nederzetting zich een plaats
kiezen langs een zuivere beek, kon Amsterdam vroeger
het drinkwater nog putten uit zijn wijde grachten, moest
de landbouw van oudsher zich tevreden stellen met het
hemelwater, dat spreekwoordelijk dan weer te overvloedig en dan weer te schaars viel, geleidelijk groeide een
toestand, waarvoor ons thans de ogen opengaan en waarbij wij ervaren, dat de steden en de dorpen onbewoonbaar zouden worden op de dag, dat het waterleidingbedrijf zijn functie zou onderbreken, en dat de landbouwer, gedreven door de eis van intensivering van zijn bedrijf, de willekeurige invloed van het klimaat moet gaan
opheffen.
Waterhuishouding betekent thans een analyse van alle
bronnen van bruikbaar water, dat nu en in de toekomst
ter beschikking van het land staat, analyse ook van de
mate waarin de bruikbaarheid zal kunnen worden verhoogd of zal moeten verminderen, inventarisatie van alle
behoeften, die nu en in de toekomst bevredigd zullen
moeten worden om de volkshuishouding geen belemmeringen uit dezen hoofde op te leggen en een planmatige
opzet van hetgeen nodig zal zijn om het. een met het
ander zo goed mogelijk in overeenstemming te kunnen
brengen.
Dit is niet iets geheel nieuws. De literatuur geeft talrijke voorbeelden van de positie van ditzelfde vraagstuk
in andere landen. Wij volstaan hier met één aanhaling
uit een witboek, dat de Engelse regering publiceerde
in
1944 onder de titel A National Water Policy 1 ), waarin
w ij lezen:
i) H-M. Stationery Office, 1944 (reprinted 1946, Cmd 6515.

van

Amsterdam

„ . . . a planned water economy means the building up
of a body of information as a background against
which sensible and speedy decissions can be given as
to the best way to meet particular needs and fit them
to long-term policy rather than an attempt to frame
a master plan to which all decisions must conform as
to a Procrustean bed."
Hoewel deze vooropgestelde beperking een wijze waarschuwing inhoudt, geloven wij, dat het nuttig is in ons
land te discussiëren over enige hoofdlijnen,, waarlangs de
waterhuishouding zich zou kunnen ontwikkelen.
Indeling
Ter inleiding van meer gedetailleerde beschouwingen
over de verschillende facetten van de waterhuishouding
van Nederland behandelen wij de stof voorlopig volgens
het onderstaand schema:
A: belangen die behartiging vragen:
1. openbare watervoorziening;
2. eigen watervoorziening van de industrie;
3. visserij;
4. landbouw;
5. recreatie en sport;
6. afvoer van verontreinigd water.
B: aard en hoeveelheid van beschikbaar water.
C: hetgeen nodig is om B met A in overeenstemming te
brengen.
Bij de voorlopige analyse, welke opgesteld wordt van
de belangen, onder A genoemd, zal uit de volgende gezichtspunten gewerkt worden:
I. de toekomstige hoeveelheid;
II. kwaliteitseisen waaraan ten minste moet worden voldaan;
III. het vermogen om kosten te dragen.
A. Belangen die behartiging vragen
/. De toekomstige hoeveelheid
1- O p e n b a r e w a t e r v o o r z i e n i n g
Wij zullen de analyse moeten beginnen met enige statistische gegevens.
In Nederland werd in 1953 door waterleidingbedrijven
afgeleverd 367.500.000 m 3 water, verdeeld over de provincies als hieronder aangegeven. •)
2

) Kolom 2 ontleend aan Waterleidingstatistiek 1953, uitgegeven
door de VEWIN (gecorrigeerd voor Hilversum, aldaar opgenomen
onder de Provincie Utrecht); kolom 3 ontleend aan Statistisch
Zakboek 1954 en kolom 5 ontleend aan Statistisch Oversicht der
Waterleidingen in Nederland 1950/'51, uitgegeven door de VEWIN.
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De hoofdelijke verbruiken, aangegeven in de 4e kolom,
zijn beïnvloed door het aansluitingspercentage der woningen, door de levensstaandaard (de zg. waterbeschaving) en de mate waarin de industrie en de landbouw
mede bediend worden.
De nog niet aangesloten woningen moeten geacht worden minder grote verbruiken te zullen opleveren dan de
reeds aangeslotenen. Schattenderwijze komen wij aldus
tot potentiële verbruiken van:
115 à 125 liter voor Utrecht, Noordholland en ZuidHolland;
95 à 105 liter voor de overige provinciën;
(voor Limburg is er rekening mee gehouden, dat het waterleidingbedrijf van de Staatsmijnen een bijzondere
plaats inneemt).
Alvorens de analyse te vervolgen maken wij een zijstap om — in analogie met het rapport van de Commissie
Westen des Lands (1940) — de watervoorziening van de
3 grote steden en van het westelijk landsdeel in vergelijking met het voorgaande te brengen.
Volgens de geografische begrenzing, aangegeven in bovengenoemd rapport, valt voor 1953 de volgende opstelling te maken:
a f g e l e v e r d i n w o n e r s in
water
duizenden percentage van Nederland
m i l l i o e n m 3 (uit. 1953) w a t e r v e r b r u i k b e v o l k i n g
Westen des Lands
3 grote steden

216
108

4998
2165

59 °/o
30%>

47% %
20y2 °/o

Genoemde commissie n a m aan, dat op den duur het
Westen 50% en de grote steden te zamen 25% van de
totale bevolking zouden bergen.
De ontwikkeling is geweest voor de
bevolking van het Westen des Lands:

bevolking van de 3 grote steden:

1830— 38 %
1930— 48 %
1953— 47i/2%
1953— 20i/2%
1830 —171/,%
1930—221/2%

Het is ook duidelijk, dat zich een minder sterke neiging tot het wonen in de grote steden heeft afgetekend.
De vergemakkelijking van het transport is hiervan waarschijnlijk de sterkste oorzaak.
In h u n rol ten opzichte van de watervoorziening des
lands gaan de 3 grote steden echter voort met het concentratieproces: in 1953 leverden h u n waterleidingbedrij80

ven, met inbegrip van de medebediende omgeving aan
25% van de landsbevolking 33% van de gehele geleverde hoeveelheid, als volgt verdeeld:
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag

van de bevolking
10 %
9 %
5i/>%

van de waterlevering
13i/2%
15 %
41/2%

Na aldus het heden en het verleden te hebben ontleed, moeten wij extrapoleren in de toekomst.
Wij leiden uit het voorgaande de volgende opstelling af
voor de geschatte gemiddelde verdeling van het huidige
potentiële verbruik:
in l i t e r s p. h. p. d.
huishoudelijk
zakelijk
verbruik
verbruik
3 grote steden
W e s t e n des L a n d s
Overig Nederland

90
90
80

totaal
verbruik

45
30
20

135
120
100

A a n s l u i t e n d bij v r o e g e r e studies 3 ) v e r o n d e r s t e l l e n wij n u v o o r
de toekomst:
3 grote steden
Westen des Lands
Overig Nederland

200
150
75

160
150
125

360
300
200

Bij de schatting van het zakelijk verbruik is er rekening mede gehouden, dat thans hiervoor reeds waarden
gelden, liggende tussen 90 en 110 liter voor steden als:
Tilburg, Liverpool, Sheffield, Cardiff, Kopenhagen en
Dusseldorp.
Amerikaanse steden en Dortmund liggen zeer belangrijk
hoger; Amsterdam en Rotterdam haalden in 1953 een
cijfer van 50.
Voor de toekomstige jaarlijkse aflevering komen wij op
deze wijze voor:
Westen des Lands 6 mill, inwoners; 650 mill, m 3
Overig Nederland 7 mill, inwoners; 500 mill, m 3
Het aldus verkregen eindcijfer voor de toekomstige behoefte is weliswaar driemaal zo hoog als het tegenwoordige werkelijke verbruik, maar er is — dunkt ons — toch
geen aanleiding om hier ongelovig tegenover te staan.
Aannemende, dat in een verdere toekomst practisch
alle woningen zijn aangesloten, betekent dit totaal een
gemiddeld hoofdelijk dagverbruik van 245 liter.
Gerekend over de aangesloten bevolking is het overeenkomstige gemiddelde cijfer van thans voor:
U.S.A.
525 liter
Engeland + Wales
175 liter
West-Duitsland
210 liter
en ook uit die landen komen steeds nog berichten van
sterk toenemende verbruiken.
Een volgend belangrijk punt is, waar het water in de
toekomst vandaan gehaald zal moeten worden. De herkomst is thans (in millioen m 3 per jaar) ongeveer voor
grondwater oppervlaktewater
Westen des Lands
130
85
Overig Nederland
150
3
280
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Wij weten, dat de winning van grondwater (duinwater) in het Westen belangrijk zal verminderen; het meerder benodigde zal bijkans geheel uit het oppervlaktewater moeten komen. Voor overig Nederland is een ern3

) D e I n g e n i e u r 1955, p . G 1; W a t e r 1955, p . 71 e n W a t e r 1955, p . 91.

stige analyse van de toekomstige winningsmogelijkheden
noodzakelijk. Voorlopig moeten wij volstaan met onderstaande hypothese voor de toekomstige verdeling:
grondwater oppervlaktewater
Westen des Lands
100
550
Overig Nederland
250
250
350mill.mß/j 800 miU.w?l)
In deze opstelling zijn als oppervlaktewater tevens beschouwd de hoeveelheden, welke, door infiltratie aan het
grondwater toegevoerd, als zodanig zullen worden gewonnen.
De voorgaande uitkomsten zijn grafisch samengevat in
afb. 1.
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Afb. 1 Openbare

watervoorziening

2. E i g e n v o o r z i e n i n g v a n d e i n d u s t r i e
Samenvattende gegevens ten aanzien van het industriële waterverbruik, anders dan via de openbare voorziening, zijn schaars; voor ons land mankeren zij — voor
zover ons bekend — geheel.
Wij weten, dat wasserijen, papierfabrieken, chemische
industrieën, mijnen, staalfabrieken zeer grote hoeveelheden kwaliteitswater jaarlijks aan de beschikbare voorraden onttrekken, maar wij hebben daarvan geen totaalbeeld.
Wel zijn ons gegevens bekend van U.S.A. en WestDuitsland. Voor eerstgenoemd land putten wij uit het
rapport van de presidentiële commissie van 1950: A. Water Policy for the American People 4) en uit dat van de
Engineers Joint Council: Principles of a Sound National
Water Policy s ) ; voor laatstgenoemd land uit een uitgave
van het Bundesministerium für Wirtschaft: Die Wasserversorgung der Industrie im Bundesgebiet. °)

Industriële Watervoorziening

eigen voorziening in

levering voor
voorziene
totale
levering aan huishoudelijk
bevolking
levering
industrie
en zakelijk
in
in
in
verbruik in
3
millioenen milliard nvVj milliard m ,j milliard nr'/j
U.S.A.
W.-Duitsland

94
38

18
2,9

0,6

12
2,3

-4) U.S. Government Printing Office, Washington D.C., December '50
6
) New York — July 1951
6
) Bonn 1954

totaal
in

id. per hoofd
van de voorziene bevolking per

milliard m3/j milliard mVj milliard m'/j dag in liters
U.S.A.
W.-Duitsland

6
0,6

6 ( + 85?)
4,0

12
4,6

350
330

Het blijkt, dat de industriële watervoorziening in deze
beide landen een gelijkwaardige of zelfs nog grotere omvang heeft dan de publieke. Uit een globale opgave in de
Times zou voor Engeland een industrieel waterverbruik
van ± 325 liter p.h.p.d. kunnen worden afgeleid. Het
schijnt alleszins de moeite waard om hier dieper op in te
gaan om tot een aanname te kunnen komen van de toekomstige omvang van deze levering in Nederland.
Het valt op, dat in genoemde landen de begrippen: industrieel verbruik en zakelijk verbruik gescheiden zijn.
Tot de industrie worden de grote bedrijven gerekend; de
kleine vallen onder zakelijk verbruik. Deze scheiding kan
niet strikt worden doorgevoerd. Hetgeen na aftrek van
het industriële verbruik van de openbare watervoorziening overblijft, beloopt in U.S.A. 350 liter p.h.p.d. en in
de Bundesrepublik 165 liter; beide waarden zouden wij
willen schatten te bestaan voor 2/3 deel uit zuiver huishoudelijk en voor 1/3 deel uit zakelijk verbruik.
Voor het toekomstig verbruik van de openbare watervoorziening in Nederland stelden wij 135 liter huishoudelijk en 110 liter zakelijk verbruik p.h.p.d.
In dezelfde verhoudingen zou dit neerkomen op
190 liter p.h.p.d. voor huishoudelijk -f-zakelijk verbruik
en
55 liter p.h.p.d. voor industrieel verbruik uit openbare
voorziening.
Een voorlopige totaal-schatting levert dan op:
voorziene bevolking
13 millioen
openbare watervoorziening
1.15 milliard m 3 /j
waarvan aan industrie
0.25
en voor overige zakelijk
0.9
+ huishoudelijk verbruik
0.5
eigen voorziening van de industrie
industrieel verbruik, totaal
0.75
idem per hoofd van de
160liter p.h.p.d. 7 )
voorziene bevolking
of wel, geschematiseerd:
huishoudelijk
135 1

Hieruit kan het volgende overzicht worden samengesteld:
Openbare Watervoorziening

levering
van open
bare voorziening in

zakelijk
55 1
openbare
voorziening

industrieel
55~\~'

105 1 \
eigen
voorziening

Het spreekt overigens vanzelf, dat deze uitkomst slechts
een voorlopige werkbasis vormt, welke wacht op nadere
uitwerking.
De volgende vragen zijn:
hoe moet de eigen industriële voorziening van 500 millioen m 3 per jaar verdeeld worden gedacht over het
land en
uit welke bron (oppervlakte- of grondwater) kan het water worden betrokken.
7

) Deze waarde is dus geschat op minder dan de helft van die,
welke thans gelden voor U.S.A. en West-Duitsland en resp. 350 en
330 liter belopen.
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Afgaande op hetgeen hiervoor onder 1werd gesteld, op
de noodzaak van industrialisatie over het gehele land en
op hetgeen thans reeds van eigen winning bevroed kan
worden, komen wij tot de volgende globale opstelling in
millioen m:!:
Westen des Lands
Openbare voorziening650
waarvan:
huishoudelijk
325
130
zakelijk
195
industrieel
Eigen voorzieningvan de industrie
175
totaal industrieel
370

Overig Nederland
500
320
130
50
325
375

De mogelijkheden voor grondwaterwinning zijn in het
Westen des Lands voor de industrie bepaald beperkt te
achten. Langs de rivierarmen, in de duinstreek, in het
Gooi en in Utrecht wordt thans reeds een aanmerkelijke
hoeveelheid gewonnen, waarvan wij globaal het totaal
schatten op 50 millioen m 3 /j. Wij nemen aan, dat deze
zal afnemen tot 40 millioen m 3 /j, zodat uit het oppervlaktewater door eigen winning 135 millioen m 3 /j zou
moeten worden ontleend. Onder zulke voorziening kan
gerekend worden de 15 à 20 millioen m 3 ruw water, die
de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland in
Velsen kan leveren.
Voor Overig Nederland kan grondwaterwinning een
groter aandeel krijgen; hierdoor ontstaat de volgende
opstelling voor de eigen watervoorziening van de industrie:
Grondwater Oppervlaktewater
Westen des Lands
40
135
Overig Nederland
125
200
165 mill. m?/)

335 mill. m3/j

Deze uitkomsten zijn grafisch samengevat in afb. 2.
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Afb. 2 Watervoorziening

industrie

Wij moeten nog een opmerking maken over de opgave,
hierboven gegeven, met betrekking tot de eigen voorziening van de industrie in U.S.A., aangegeven met 6 ( +
85?) millard m 3 /j.
Deze merkwaardige aanduiding staat in verband met
het onderscheid tussen waterverbruik en watergebruik.
In het algemeen zou men kunnen stellen, dat nagenoeg altijd van gebruik sprake is; de aangewende toiletspoeling en het gebruikte bad bevatten nog dezelfde hoeveelheid water als getapt werd. Toch geven wij de voorkeur aan de aanduiding van verbruik, omdat het water
zijn essentiële kwaliteiten heeft verloren en nog slechts
bestemd kan worden voor het riool.
Anders wordt dit wanneer het water gebruikt is als
koelwater voor electrische centrales, bij air-conditioning
of in een walswerk.
Daar is het mogelijk om het water
of wel veelvuldig te gebruiken door regenerering in
koeltorens
of wel in de bodem terug te persen en weder winbaar
te maken
of wel met toelaatbare temperatuursverhoging op de
rivier of het kanaal terug te voeren.
82

Voor zover uit de niet geheel volledige gegevens kan
worden opgemaakt is dergelijk gebruik te rangschikken
onder de waarde 85? en het verbruik bedraagt 6 milliard
mVj.
Men krijgt hieruit intussen wel een indruk van het
geweldige koelwatergebruik in U.S.A.
3. B e l a n g e n v a n d e v i s s e r ij
Onder dit hoofdstuk, dat slechts behandelt de ter beschikking te stellen hoeveelheid water in de toekomst,
kunnen wij over de visserij kort zijn. Bij de behartiging
van dit belang gaat het immers niet in de eerste plaats
om de hoeveelheid, maar om de kwaliteit. De hoeveelheid beschikbaar oppervlaktewater is — zelfs in aanmerking nemende het grote aantal beroeps- en sportvissers — ook in de toekomst ruimschoots voldoende te achten.
Uiteraard komen wij op de visserij in hoofdstuk II terug.
4. D e w a t e r b e h o e f t e v o o r d e
landbouw
In deze algemene beschouwingen mag een globale behandeling van deze kwantitatief zeer belangrijke afname
niet ontbreken. Met enige aarzeling gaan wij daartoe
over, omdat onze deskundigheid op dit gebied gemakkelijk kan worden aangevochten en omdat vaststaande gegevens schaars zijn.
Prof. Ir. J. Th. Thijsse publiceerde de volgende opgave 8) :
13.000 km-' landbouwgronden in Nederland vragen een
waterschijf van 0,2 meter, dat is rond 2y2 milliard m 3
water, verdeeld als:
half April-half Mei:
0,43 milliard m 3 of 160 m 33 /sec
half Mei-eind Juni:
1,3 milliard rrr5 of 335 m 3 /sec
Juli:
0,57 milliard m 3 of 220 m /sec
Augustus
0,29 milliard m 3 of 110 mVsec
Ir. F. P. Mesu gaf een beschouwing n ), waarin hij concludeerde tot een noodzakelijke aanvoer van 1,2 milliard
m 3 per jaar voor 6000 km 2 landbouwgronden in Noordholland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de
Zuiderzeepolders.
Schrijver dezes gaf de volgende schatting 1 0 ):
15.000 km 2 landbouwgronden vragen van 1 April tot
1 Augustus
in een normaal jaar 80 mm waterinlaat,
in een vrij droog jaar 100 mm waterinlaat,
in een droog jaar 120 mm waterinlaat.
De waterbehoefte kan dus gemiddeld bedragen 200
mVsec en voor de verversing van de boezems, die het water aanvoeren, is bovendien in een droog jaar nodig
200 m 3 /sec doorstroming.
Voor Noordholland en grote delen van Zuid-Holland en
Utrecht tezamen berekende de Commissie Reigersman 11 )
een maximaal benodigde hoeveelheid voor aanvullen en
verversen van 162 mVsec.
Bovenstaande uitkomsten liggen niet ver uit elkaar;
zij hebben alle betrekking op de toekomst.
In hoeverre zij nog in overeenstemming zijn met de
huidige inzichten zal echter nader moeten blijken.
Het is overigens duidelijk, dat deze categorie — in te8
) Landbouwkundig Tijdschrift 1951 - p. 674
»)
Landbouwkundig Tijdschrift 1951 - p. 582
10
) De Ingenieur 1955 - p.G 5
u
) Ontzilting van Noordholland, Rijksuitgeverij, 1946

genstelling tot de voorafgaanden — geen nagenoeg constant zich over het gehele jaar uitstrekkende onttrekking betekent, maar een seizoenverschijnsel, dat dadelijk in verband moet worden gezien met mogelijke voorraadvorming. Daarbij speelt verdamping een aanmerkelijke rol, vooral in droge jaren. Het is daarom geraden
om de behoefte hier hoger te ramen.
Bovenstaande opgaven hebben allebetrekking opperioden van maximale onttrekking; in de overige seizoenen
kunnen belangrijke overschotten optreden door overvloedige neerslag, maar het is ook mogelijk, dat vooral de
verversing van boezems in droge jaren over langere tijdvakken doorstroming vereist. Het is overigens duidelijk,
dat de landbouw in de eerste plaats steunt op de natuurlijke neerslag en dat wij hier slechts zoeken naar hetgeen additioneel, kunstmatig, moet worden aangevoerd.
Wij komen aldus tot het volgende, voorlopige, schema
voor een droog jaar:
Westen des Lands 1500 mill. ms/j3 (max. 17 mill.m 8 /d)
Overig Nederland 2000mill.m /j (max. 17mill.mVd)
Een gedeelte van deze behoefte kan op de beste wijze
worden gedekt door onttrekking aan het grondwater,
maar dit zal dan toch weer door infiltratie moeten worden aangevuld. Wij zullen deze behoefte daarom geheel
aan het oppervlaktewater toerekenen. Een grafische voorstelling van het mogelijk geachte landbouwverbruik geeft
afb. 3.
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bouw verdisconteren — tevens deze belangen van recreatie en natuurschoon worden verzorgd.
6. A f v o e r v a n v e r o n t r e i n i g d w a t e r
Water geleverd aan huishoudingen, bedrijven en industrieën komt nagenoeg geheel in de waterhuishouding
terug als afvalwater.
Water geleverd aan de landbouw gaat in de waterhuishouding voor een belangrijk deel als verdamping verloren; voor het gedeelte, dat gebruikt wordt voor doorspoeling van boezems, geldt eveneens dat het verloren gaat,
want het wordt bij de uitgangen op zee geloosd. Voorzover het toegevoerde water dient ter voorkoming van waterstandsverlaging in landbouwgronden gedurende de
zomer, wordt het opnamevermogen van de gronden in de
herfst verminderd en dan zal dus eerder drainagewater
tot afvoer komen dan thans het geval is. Deze versnelde
afvoer valt in een tijd van wateroverlast en heeft voor
de waterhuishouding eveneens geen nuttige betekenis.
Behalve de kunstmatige toevoeren van water zijn er de
natuurlijke door de neerslag. Zij vinden in grote delen
van het land, maar vooral in het Westen, hun weg naar
de boezems door polderbemalingen. In tijden van waterkrapheid staan deze bemalingen niet steeds stil. Enerzijds is dit het gevolg van een continue kwelwatertoevoer
naar diepe polders, zulks ten koste van de waterhuishouding in hoger gelegen gronden, anderzijds is dit het gevolg van de wisselvalligheid van het klimaat, waardoor
over een beperkt tijdvak van enkele maanden kunstmatige inlaat voorkomt naast kunstmatige uitslag. Dit zijn
dus gevolgen van een over het algemeen streng gehandhaafd waterpeil. Niet kunstmatig gedraineerde gronden
(dehogere gronden in het oosten en zuiden van het land)
leveren het gehele jaar door drainagewater, des zomers
minder dan des winters. Dit drainagewater volgt natuurlijke wegen, die van oudsher aanwezig zijn en dievia
de open of gestuwde rivieren naar de open of gesloten
zeemondingen leiden.

landbouw (droog jaar)

Het kan nuttig zijn hier nog een vergelijking met de
verhoudingen in de U.S.A. in te lassen.
Wij vermelden onder 2, dat de totale levering door de
openbare
watervoorzieningen in dat land thans 18 milliard m3 per jaar beloopt; welnu, het totale waterverbruik voor irrigatie wordt daar geschat op 115 milliard
m3 per jaar of 6y2maal zoveel. Voor de toekomstige ver- a
houdingen in Nederland leidden wij af 1,15 milliard m
tegen 3,5 milliard m3, of een verhouding van 1 : 3.Daarbij vergetémen echter niet, dat irrigatie in U.S.A., vooral
in de semi aride gebieden, werkt met toegevoerde waterschijven van 0,60 à 1,20 m per seizoen, terwijl in het bovenstaande van 0,10 à 0,20m voor Nederland sprake was.
5. D e b e l a n g e n v a n r e c r e a t i e
en sport
Voor de recreatie in en op het water geldt hier hetzelfde als voor de belangen van de visserij: kwantitatief
is er genoeg water en wanneer wij zien naar de Zuiderzeewerken en de Deltawerken, komen er in de toekomst
nieuwe grote mogelijkheden bij. Het criterium van de
kwaliteit is op dit punt echter van bijzonder belang en
daarop komen wij in het volgende hoofdstuk terug.
De recreatie op het land vraagt natuurschoon en voor
de instandhouding daarvan komt men weer bij de kwantitatieve waterhuishouding terecht, dus bij de bedreigingen, voortvloeiende uit te grote grondwateronttrekkingen. Wij veronderstelden in het bovenstaande nog een
aanmerkelijke toeneming van de grondwaterwinning en
deze zal te verwachten zijn juist op plaatsen, waar het
natuurschoon gevoelig is. Wij nemen echter aan, dat —
waar wij in het onderstaande de behoeften van de land-

Het gaat hier nu over de hoeveelheden, welke moeten
worden afgevoerd, gesorteerd naar herkomst, dus naar
kwaliteit. Wanneer op den duur —zoals wij gaarne zouden willen aannemen — al het afvalwater in rioolstelsels wordt vergaard en na een min of meer complete reiniging op de boezems, rivieren en binnenmeren wordt
geloosd, zal hieraan deelnemen het grootste gedeelte van
de hoeveelheden, afkomstig uit de openbare watervoorziening vermeld onder 1en van de eigen voorziening van
de industrie vermeld onder 2.Wij laten daarbij koelwater
buiten beschouwing, hoewel dit in het westen en noorden van het land vaak niet van onschuldige aard is door
het hoge zoutgehalte; hieraan zal afzonderlijk aandacht
moeten worden besteed. Wij passen voortsop de hoeveelheden een aftrek toe voor het water van deze herkomsten,
dat verloren gaat door besproeiing, als ketelwater e.d.
Wij komen dan tot een totale jaarlijkse hoeveelheid
van rond 1500 millioen m3 of gemiddeld 4 millioen m 3 /
dag. Voor de droge tijden, waarin de waterhuishouding
critiek zal zijn, geldt een grotere dan de gemiddelde hoeveelheid, zodat wij deze moeten stellen op 4V2 millioen
mVdag,
waarvan in het Westen des Lands 2,2 millioen
m 3 /dag en in overig Nederland 2,3millioen m s /dag. Deze
toevoeren hebben het kenmerk continu te zijn in alle
seizoenen.
Niet continu zijn de toevoeren van drainagewater.
In tijden van maximum afvoer kunnen zij voor gebieden met kunstmatige bemaling geschat worden op 0,7
liter per sec per ha. Het
Westen des Lands omvat een
gebied van 6500 km2 en de afvoer is daar grotendeels
kunstmatig of althans gereguleerd. In zulke tijden kan
de totale toevoer gesteld worden op 35 millioen mVdag.
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In droge seizoenen neemt deze af tot bijna nul overeen
periode
van enkele weken en tot bijvoorbeeld 2millioen
m 3 /dag over eenperiodevan1à 2maanden ineendroog
jaar.
Overig Nederland omvat een gebied van 26.500 km2,
waarvan deafvoer kunstmatig of gereguleerd isovereen
derde gedeeltevandeoppervlakteennatuurlijk over twee
derde gedeelten. Hetkunstmatig geloosde vindt zijnweg
direct naar zeevaneenoppervlakte van5000à 6000 km2;
dit gedeelte kan voor onsdoel dusverwaarloosd worden.
Het overblijvende,
dat isdekunstmatige lozing van3000
à 4000 km2,wordt afgevoerd naar het IJsselmeer of de
grote rivieren. Ditgedeeltekangesteld worden op 15millioen mVdag3voor een natte periode en op gemiddeld
1 millioen m /dag voor een critieke periode van langdurige droogte.
De natuurlijke lozing van 17.500 km2 hoge gronden
is regelmatiger; zij wisselt in een normaal jaar van 9
mm voor demaand
Juni tot 47mmvoorde
maand Januari 12 ). Voor de waterrijke perioden kanzij geschat
worden opeen afvoer
van 30 millioen m 3 /dag (of meer) en voor
de zomerperiode in een droog jaar op3Va
millioen m a /dag. Hierbij dienen opgeteld te
worden de afvoeren van gronden buiten
onze grenzen gelegen, welke afwateren naar
Nederlandse rivieren. Slechts een schatting
wagende door de droge perioden
stellen wij
deze afvoer op 1 millioen m 3 /dag. Anderzijds moeten worden afgetrokken de hoeveelheden, welke als grondwater aan de
hoge gronden worden onttrokken, te stellen
op iy2 millioen m 3 /dag.
ÖT^^W^T.
Nu valt deze natuurlijke lozing van hoge
gronden gewoonlijk niet onder de hier gebruikte omschrijving: afvoer vanverontreinigd water. In
sommige gevallen behoort dit afgevoerde water tot het
beste wat het land oplevert.
Ook inhetpolderwater moet verschil worden gemaakt.
Wanneer het beïnvloed is door zoute bodemkwel of in
sterke mate bezwangerd met in de polder geloosd afvalwater of wanneer het gebracht wordt op een boezem,
die door afvalwaterlozingen en zoutpenetraties reedseen
inferieur of onbetrouwbaar water bevat, dan is het afgevoerde polderwater voor nieuw verbruik ongeschikt.
In bepaalde gevallen is dit uitslagwater echter bruikbaar, zoals bij deBethunepolder, welke de grondstof levert voor de Amsterdamse plassenwaterleiding.
Bij de in onderstaande tabel aangegeven waarden, bedenke men derhalve, dat het hierbij ongelijkwaardige
waters betreft.
Wij besluiten dithoofdstuk meteenresumptie, waarin
hoeveelheden
zijn aangegeven, uitgedrukt in millioen
m3 per dag voor de zomerperiode van een droog jaar in
de toekomst:
Globale opstelling van hoeveelheden betrokken bij de toekomstige
waterhuishouding in de zomerperiode van een droog jaar
Nederland Westen des Overig
des lands Nederland
in millioen m 3 per dag
levering door waterleiding1,5
2
bedrijven
3,5
0,5
1,0
eigen voorziening van industrie
1,5
te onttrekken aan grondwater door:
0,3
0,8
waterleidingbedrijven
1
0,4
0,1
industrie
0,5
te onttrekken aan oppervlaktewater
door:
0,8
waterleidingbedrijven
2,4
1,7
0,6
0,4
industrie
1,0
17
17
landbouw
34
te lozen op het oppervlaktewater:
2,2
2,3
afvalwater
4,5
2
ï
polderwater
3
3
drainagewater van hoge gronden
3
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Deze opstelling is slechts een voorlopige: zij worde later gecorrigeerd. De boven weergegeven onttrekkingen zijn grafisch samei*gevat in afb.4.

II. Kwaliteitseisen, waaraan ten minste moet worden
voldaan
1. O p e n b a r e w a t e r v o o r z i e n i n g
Grondwater kanin Nederland, onder gunstige omstandigheden, worden gewonnen ineenstaat van natuurlijke
reinheid. Soms vraagt het ruwe water inhet geheel geen
behandeling, meestal echter is correctie nodig van het
gehalte aan ijzer, of mangaan, of koolzuur, of zuurstof,
of hardheid; deze laat zich op gemakkelijke en betrouwbare wijze uitvoeren. Gewoonlijk zijn plaatsen te vinden,
waar water van voldoend lage kleur en hygiënische betrouwbaarheid iste winnen. Voor het grondwater uitde
duinenrij geldt bijdewinning debijzondere voorzorg,dat
WESTEN DES

LANDS

O.ERlG

NEDERLAND

L ANDBOUW

LANDBOUW

OPPERVL AKTEWATER

; O P P E P V L AKTE WATER

Afb. 4 Onttrekkingen

in miljoen m'1 per dag (max.)

gewaakt moet worden tegen optrekking van het omringende zoute water.
Deeigenlijke moeilijkheden vangen echter aanmet het
oppervlaktewater; hierbij moeten wijinhet bijzonderbedacht zijn op factoren als:
chloorgehalte,
organische stof (BOD13) - kleur - reuk en smaak),
vergiften,
radioactiviteit,
bacteriële verontreiniging,
veiligheid tegen abnormale storingen,
plankton.
Ons oogmerk moet zijn grenswaarden te stellen, waaraan het ruwe water moet voldoen om daaruit een zuiver
en betrouwbaar drinkwater te kunnen maken.
Chloorgehalten hoger dan125 mg/l moeten inhet afgeleverde water worden vermeden. Wordt gebruik gemaakt
van eenoppervlaktewater meteenafwisselend hogergehalte (en dat zal onvermijdelijk zijn!), dan ware door
voorraadvorming en buffering het gestelde doel te bereiken. Bij het stellen van deze, wellicht door sommigen
laag geachte grens, bedenke men,dat wij in Nederland
waken moeten tegen een hand over hand toenemende
verzilting van het oppervlaktewater en dat wij verplicht
zijn enige reserve te houden in onze eisopdit punt om
voor latere tegenslagen nog een verdediging achter de
hand te hebben.
Het vraagstuk van de organische stof heeft tal van
facetten. DeBODvanhetafgeleverde water moet zolaag
liggen, dat nagroei in het leidingnet met de begeleidende biologische verschijnselen tot een minimum beperkt
12

) Dr. ir. J. P. Mazure —De water- en zoutbalans van het IJsselmeer; bijlage XI van het Rapport van de Commissie Drinkwatervoorziening Westen des Lands — 1940.
13
) BOD = „biochemical oxygen demand" is de hoeveelheid zuurstof in mg/l die in 5 dagen bij 22°C door hetwater wordt verbruikt.

blijft. Voor zover bepaalbaar stellen wij deze waarde op
1 mg/l bij 22 °C in 5 dagen. Volgens Amerikaanse ervaring mag zij voor het ruwe water dan al niet meer dan
4 mg/l bedragen. Zulk oppervlaktewater is echter in
Nederland reeds zeldzaam (voor de Rijn geldt 5,5, voor
de Vecht 9,voor de Braassemeermeer 5mg/l als een normale waarde). Wij mogen echter bedenken, dat deAmerikaanse waterbereiding in die gevallen volstaat met coagulatie, snelfiltrering en chloring. Onze normale bereiding gaat verder en behelst ook een biologische filtratie.
Rotterdam bereikt met een sterk oxydatieproces goede
resultaten. Men gevoelt echter, dat hier een grens ligt,
waar boven het ruwe water niet mag komen en naar onze
mening is die grens op de Rijn reeds bereikt.
Ook de kleur is een facet van de verontreiniging met
organische stof. Dit onderwerp is echter bijzonder moeilijk. Wanneer men nagaat hoe fraaie waarden van de
kleur bereikbaar zijn, zowel bij natuurlijke winning als
grondwater, als bij kunstmatige zuivering door coagulatieprocessen, dan zou een cijfer van 10mg/l (Pt-schaal)
alsnastreefbaar doel kunnen worden gesteld. Volgens het
nationaal rapport, uitgebracht door Ir. Leeflang voor het
congres 1949 van' de I.W.S.A., voldeed 60% van het in
Nederland gedistribueerde water aan deze eis en 90%
bleef beneden een waarde van 15mg/l. Het congres concludeerde tot een max. waarde van 20mgt/1.
Een kleur hoger dan 25 à 30 mg/l kan voor het ruwe
water wel als grens worden gesteld om een bruikbaar
water tekunnen maken; zijn deorganische stoffen, welke
de kleur geven, moeilijk assimileerbaar (veenzuren), dan
ligt deze grens reeds te hoog en bij de zuivering zou van
sterke oxydatiemiddelen gebruik moeten worden gemaakt.
Reuk en smaak spreken letterlijk voor zichzelf. Zij behoren in het drinkwater niet aanwezig te zijn. Bevat het
oppervlaktewater reuk- en smaakstoffen — in hoeveelheden die overigens in duizendste delen van milligrammen per liter reeds hinderlijk kunnen zijn — dan moet
getracht worden deze te verwijderen, hetgeen niet een
eenvoudige zaak is. Gewoonlijk stammen die stoffen
van
industrieel afvalwater en van minerale oliën. u)
Het gehalte aan vrije zuurstof iseen duidelijk kenmerk
van de gezondheidstoestand van een water. De ervaring
leert, dat hier een vrij hoge minimum grens moet worden gesteld om steeds verzekerd te blijven van de afwezigheid van rottingsprocessen.
Vergiften als lood, koper, fluor, chroom, Cyaniden enz.
mogen boven bepaalde grenzen niet voorkomen. Industriële verontreiniging moet hierbij in het oog worden gehouden.
Radioactieve stoffen vormen een nieuwe bedreiging
voor het oppervlaktewater, dat van verre komt, indien in
het stroomgebied zulke stoffen in betekenende mate worden geloosd of wanneer er kans bestaat, dat dit in de
toekomst zal gebeuren. Het is te voorzien, dat de toenemende energieproductie de inschakeling van kernreactoren op grote schaal noodzakelijk zal maken. Het is nog
te vroeg om hierin tot bepaalde uitspraken te komen,
maar het is noodzakelijk om ons op de gevolgen daarvan
te bezinnen in een land, waarvan de waterhuishouding
zo zeer afhankelijk zal worden van hetgeen bovenstrooms tot op zeer grote afstand zal gaan gebeuren. De
radioactieve stoffen verliezen nl. deze eigenschap vaak
slechts in een zeer lang tijdsverloop, dat volgens een exponentiële curve verloopt en dat men daarom uitdrukt
als halveringstijd d.w.z. de tijd, waarin een bepaald element de helft van zijn radioactiviteit verliest.4SDeze halveringstijd bedraagt bijv.
voor calcium (Ca ) 152 dagen en voor koolstof (C u ) 5600 jaar.
14

) Gibbons M.M. — Water pollution by Petroleum Oils; J.A.W.W.A.
1940, p. 465.

Deradioactiviteit wordt uitgedrukt indeeenheid Curie,
welke is vastgesteld op 3,7 X 1010ontledende kernen per
sec.
Voor de besmetting van oppervlaktewater wordt gewerkt met de eenheid micro-curie, die het millioenste
deel van een Curie is en dus 37000 ontledingen per sec
voorstelt. Radioactiviteit is vooral gevaarlijk voor het
menselijk lichaam, wanneer deze stoffen zich ophopen in
bepaalde organen
en daarin opgehoopt blijven, zoals bijv.
strontium (Sr90) in de beenderen, en van daaruit een
destructief bombardement onderhouden. Welke gevolgen
daarvan precies te verwachten zijn, isnog niet voldoende
bekend. Er zijn echter voorlopige normen opgesteld, die
zijn opgenomen in Handbook 52 van U.S. Nat. Bureau
of Standards. -Voor de toelaatbare besmetting van
water
v
wordt hierin3de grens opgegeven
van
l
x
10microcurie per cm of 1 x 10-4 micro-curie per liter, dat wil
dus zeggen 3,7 kernontledingen per liter per sec. Van
welke elementen deze radioactiviteit stamt wordt hierbij
buiten beschouwing gelaten. Wij moeten ons aan die
grens voorlopig houden en het zal misschien wel tientallen jaren duren, voordat vaststaat welke grenzen definitief kunnen worden vastgesteld. Het is van belang
hierbij te vermelden, dat de waterleidingbedrijven van
Amsterdam en Rotterdam eenmaal per week de radioactiviteit bepalen van het water van de Rijn te Vreeswijk
en te Rotterdam. Er wordt thans,een gehalte gemeten,
dat ongeveer 10% bedraagt van" de toegelaten grenswaarde. Tegen radioactiviteit kunnen bij de bereiding
van oppervlaktewater tot drinkwater als bestrijdingsmiddelen worden aangewend coagulatie- en filtratie-processen, doch beide hebben slechts een beperkte waarde.
Bodemfiltratie kan geacht worden, wegens delange duur
en het grote opnamevermogen van de grond, het meest
effectieve proces te zijn.
Bacteriële verontreiniging, zoals in elk besmet oppervlaktewater voorkomt, kan effectief worden bestreden door filtratie- en sterilisatie-processen. Voor de laatste komen behandeling met chloor en ozon in aanmerking. Effectief is overigens een natuurlijke reiniging in
storage-reservoirs of in de bodem na infiltratie.
Practisch gesproken kan elke verontreiniging in bacteriologisch opzicht worden verwijderd; naarmate de toegepaste processen korter van duur en kunstmatiger zijn,
wordt het gevaar van storing echter groter.
De veiligheid van de watervoorziening uit oppervlaktewater is niet alleen afhankelijk van de effectiviteit van
het dagelijkse reinigingsproces onder wisselende omstandigheden, maar ook van buitengewone gebeurtenissen in
een uitgestrekt, geïndustrialiseerd achterland. Wanneer
het achterland slechts werd ingenomen door bergen,
bossen, meren, akkers en weiden, dan zou men zich daarover geen zorgen maken, want daar kan men zich geen
gebeurtenis denken, die van werkelijke invloed zou zijn
op de kwaliteit van het water, dat door de Rijn wordt
afgevoerd in een hoeveelheid van gemiddeld 2000 m3 per
sec. Maar wanneer men zich realiseert, welke grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen voortdurend aanwezig zijn
in de geweldige chemische industrieën in dit achterland
en dat in al deze fabrieken en met de transportmiddelen,
ontploffingen, branden, schipbreuken, oorlogshandelingen, sabotagedaden, onachtzaamheden kunnen gebeuren,
welke het water van een zogrote rivier wezenlijk kunnen
beïnvloeden, dan volgt daaruit de noodzakelijkheid zich
rekenschap te geven van deafweermaatregelen, waarover
de openbare watervoorziening zou moeten beschikken
om haar plichtsgetrouwe 100% veiligheid te handhaven. Hiervoor gelden maatregelen van strategie, die concreter kunnen worden, naarmate de gevaren duidelijker
komen vast te staan. Als een van de bruikbare normen
kan hier gelden de mogelijkheid om de wateronttrekking
gedurende één of meerdere weken te staken.
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Watervoorziening en planktongroei zijn niet goed verenigbaar. Bij massale afsterving kan plankton een zo
grote hoeveelheid organische stof vrijmaken, dat rottingen optreden; er komen dan gewoonlijk ook oliehoudende voedselreserves vrij, die hevige smaakbezwaren kunnen opleveren. In het algemeen is planktongroei een begeleider van het bemestende afvalwater, maar het pijnlijke hierbij is,dat volledige biologische reiniging van het
afvalwater een effluent overlaat, dat de anorganische
zouten bevat, die door de mineralisatie zijn gevormd en
juist deze zouten zijn de meststoffen voor planktongroei.
Deze is dus óók een begeleider van het gereinigde afvalwater.
Goed drinkwater, met een voortdurend goede smaak,
vraagt onttrekkings- en bereidingsplaatsen, waar massale planktongroei niet voorkomt. De Rijn kan hiertoe
niet gerekend worden; het planktongehalte varieert
thans tussen 0,05 mg/l in de winter en 25 mg/l in de
zomer; voor de Loosdrechtsche plassen geldt een normale zomerwaarde van 5 mg/l.
2. A l g e m e e n o v e r z i c h t v a n t e s t e l l e n
kwaliteitseisen
Het is niet de bedoeling om in deze inleiding voor elke
bestemming alle eisen nauwkeurig te stellen en toe te
lichten. Wij volstaan met de weergave van onderstaande
tabel, waarin een aantal waarden benaderend zijn opgenomen en waarin overigens het relatieve belang van bepaalde normen is aangeduid.
Voor oppervlaktewater in acht te nemen waarden lfl )
BC

ruw water
grenswaarden
chloorgehalte

SH

CO

a
Ol

G 0) PJ

O £>
125 mg/1
250 mg/l

organische stof

zuurstof
vergiften
radioactiviteit
bacteriologische
verontreiniging
veiligheid
plankton

BOD
5-6
kleur 25-30
reuk- en )
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5
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
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175 mg/l
300 mg/l
600 mg/l
1200 mg/l
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4
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XX
5
XXX
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3
XX
XXX

X
X

XX
X

5
X
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Ten aanzien van de kwaliteitseisen, gesteld voor industrie, visserij, landbouw en recreatie, volgen hier enkele voorlopige opmerkingen.
De industrie stelt voor de chemische zuiverheid van
het water vaak eisen, die hoger liggen dan wat voor de
openbare voorziening voldoende is. Zulke eisen liggen op
het gebied van de hardheid, het chloorgehalte of de metaal-ionen, soms ook op het gebied van de organische
stof of van de radioactiviteit. Dit ligt zeer verschillend
voor de diverse categorieën van industrie. Hier kunnen
geen normen worden gegeven; bijzondere eisen vragen
een bijzondere voorbehandeling van het water door de
industriële onderneming zelf. De ruwe grondstof zal echter in het algemeen van geen slechter gehalte mogen
zijn dan voor de drinkwatervoorziening en zelfs op enige
punten van beter gehalte, omdat de industrieën met zeer
grote verbruiken zich vaak geen kostbare behandeling
van het water kunnen veroorloven.
De visserij heeft geen last van de voorkomende anorganische verontreinigingen, met uitzondering van cyaan
15

) XXX betekent: hoge eis moet worden gesteld
XX betekent: het punt is van bijzonder belang
X betekent: het punt verdient de aandacht.
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en ammoniak, waar deze plaatselijk soms aanwezig zijn.
Plankton is voor haar juist een gunstige factor. Zij is
zeer gevoelig voor de zuurstofhuishouding. Radioactiviteit is gevaarlijk, omdat deze zich in de vis kan ophopen
en bij consumptie dus als plotselinge dosis ondergaan
wordt. Smaakstoffen kunnen funest zijn voor de kwaliteit van de vis—of, zoals een Duitser zich op een vergadering uitdrukte: „Der echte Rheinsalm schmeckt nach
Karbol oder Petroleum; sonst ist er eben anderswo gefangen".
Voor schelpdieren is bacteriële verontreiniging gevaarlijk, omdat deze vaak rauw worden geconsumeerd
en ziektekiemen in deze organismen resistent zijn.
De landbouw moet zich nog duidelijk uitspreken over
de eisen, welke aan vreemd irrigatiewater in de toekomst
zullen worden gesteld. Een critische vraag isdaarbij welk
chloorgehalte wordt toegelaten. Voor de verschillende
sectoren van de landbouw zal deze eis sterk verschillen.
In de USA geldt echter 175 mg Cl/l als norm voor het
hoogst geklasseerde irrigatiewater en zulk een eis zou in
ons land niet gemakkelijk te realiseren zijn.
Recreatie en Sport, open in het water beoefend, verlangen een water, dat in een biologisch evenwicht verkeert
en dat dus zijn besmettingen door regeneratie voortdurend weer te boven komt. Dat de Rijn in Duitsland op
hygiënische motieven voor de watersport is gesloten,
moet worden opgevat als een alarmsignaal. Op dit punt
is de toestand reeds te ver verslechterd; in een land als
het onze moet de watersport ruime onbelemmerde ontplooiing kunnen hebben.
III. Het vermogen om kosten te dragen
Het zal aanstonds duidelijk zijn, dat de waterhuishouding van Nederland, om te beantwoorden aan de eisen,
welke aan hoeveelheid en hoedanigheid worden gesteld,
op den duur grote en kostbare werken nodig zal maken.
Omtrent de aard daarvan verwijzen wij naar de schetsmatige aanduidingen, hierna onder C opgenomen.
De kosten van zulke werken moeten worden goedgemaakt door de economische voordelen, die voortvloeien
uit de functionering daarvan, dus in dit geval uit de
voortdurende beschikbaarheid van GRONDSTOF No 1:
water van voldoende kwaliteit. Hiermee komen wij op de
vraag hoeveel het ruwe water waard is, dat uit de grond
of uit het oppervlaktewater onttrokken wordt.
Zulke waarden worden aangenomen in verband *te
staan met de kosten, welke besteed moeten worden aan
het mogelijk maken van de winning.
Het eenvoudigste geval is de grondwaterwinning.
Wanneer wij een prise d'eau inrichten voor waterwinning, dan kunnen de kosten daarvan tussen wijde grenzen variëren. Wij kennen immers de gevallen, waarbij de
bron geslagen wordt op een klein stukje eigen of gepachte grond en daaraan vervolgens water wordt onttrokken, dat — van neerslag afkomstig — indringt op
een oppervlakte van tientallen hectaren.
Dat is van oudsher zo geweest, want er zijn hier twee
juridische begrippen mogelijk:
óf wel de eigenaar bezit alleen het water, dat zich bevindt onder zijn eigen land — en in dat geval wordt
water onttrokken, dat eigendom is van de buurman,
die er blijkbaar niet om geeft,
óf wel de eigenaar bezit niet het water in zijn ondergrond, maar dit behoort tot het openbaar domein,
waarvoor hij concessie tot onttrekking behoeft, hetgeen in ons geval stilzwijgend is geschied, omdat de
overheid aan het domein geen waarde hecht.
Voor ons geval is slechts tot een economische waardebasis te komen, wanneer wij aannemen, dat het grond
betreft, die uitsluitend geëxploiteerd wordt als prise
d'eau en waarvan de oppervlakte dus zo groot is, dat de

nuttige neerslag gelijk is aan de wateronttrekking.
Stel dan, dat van 1hectare grond jaarlijks te winnen
is 4000 m3'— hetgeen een gunstig geval voorstelt.
De aankoopwaarde van een hectare heide- of duingrond voor deze bestemming stellende op f 800,—, is
jaarlijks aan rente verschuldigd f 30,—.Voor het onderhoud van het terrein op een wijze als nodig is voor een
ordelijke prise d'eau en overigens voor instandhoudingvan het landschap rekenen wij f 50,—per ha en voor diverse kosten f 20,—,zodat wij3een totaal aan lasten krijgen van f 100,—per ha. Per m onttrekking betekent dit
dus 2,5 cent. In vergelijking met deze prijs voor een artikel van prima kwaliteit, als duin- of heidewater ongetwijfeld is, zullen wij zo dadelijk veel hogere prijzen vinden voor water, dat over grote afstand uit de rivier moet
worden aangevoerd. Dit verschil is hoofdzakelijk het gevolg daarvan, dat voor zulke nieuwe werken de hoge prijzen van vandaag gelden, terwijl aan genoemde gronden,
waaruit het water wordt onttrokken, een verouderde en
te lage waarde wordt toegerekend. Stelt men daarnaast
nog denoodzaak om in dit overbevolkte land de terreinen
van een waterwinplaats open te stellen voor de recreatie
van de bevolking en brengt men dan in rekening dekosten van toezicht en herstel, die hieruit voortvloeien, dan
is het gemakkelijk om tot een bedrag aan lasten van
f 200,—per hectare per jaar te komen, waarmee
dewaarde van het water komt op 5 cent per m3.
Wat moet nu een waterleidingbedrijf als dat van de
gemeenten Amsterdam en 's-Gravenhage of de provincie
Noordholland doen, als het zijn behoeften niet meer kan
dekken uit zijn beschikbare terreinen, zelfs niet meer
door deze tijdelijk in roofbouw te exploiteren?
Het moet — in deze gevallen —water onttrekken aan
de rivier, dit water filtreren en vervolgens door een lange
pijpleiding vervoeren naar zijn duinterrein, het aldaar tot
infiltratie brengen en daarna weer winnen als en tegelijk met het natuurlijke duinwater.
Laat ons de kosten van reiniging en aanvoer — gerekend over een lange periode 3van afschrijving der werken — stellen op 4 cent per m . De kosten
van infiltratiewerken stellende op 0,4 cent per m3, krijgen wij dan
een totaal van 4,4 cent, welk bedrag echter nog niet in
vergelijking kan treden met de waarde van grondwater,
omdat het rivierwater uit overwegingen van kwaliteit niet
continu zal kunnen worden aangevoerd. Periodiek moet
teruggevallen worden op de duinwatervoorraad, waarvoor dus extra werken tot onttrekking ter beschikking
moeten zijn. Dekosten daarvan globaal ramende, komen
wij op een vergelijkbare totaalprijs van 4,8 cent per m3.
Wanneer dewaarde van grondwater blijkens het voorgaande gesteld kan worden op 5 cent, heeft het ruwe
rivierwater — zoals het onttrokken
wordt — blijkbaar
een waarde van 0,2 cent per m3.
Welkewaardematen kunnen voor delandbouw gelden?
Deze bedrijfstak is van oudsher gewend geweest om zijn
waterbehoefte vrijelijk te dekken door onttrekking aan
de boezem en, als geen boezemwater beschikbaar was,
het zonder watertoevoer te stellen, ten nadele natuurlijk
van de productiviteit.
Uitgebreide ervaringen over de waarde van water voor
de landbouw, wanneer dit door irrigatie kunstmatig
wordt toegevoerd, zijn verkregen in de U.S.A.
In 1953 maakte een groep Nederlandse landbouwdeskundigen een reis naar dat land om juist op dit gebied
gegevens te16verzamelen. Hun rapport werd onlangs gepubliceerd. )
Daarin worden bijzonderheden meegedeeld over een
16
) Productieverhoging in de Landbouw door Watertoediening —
uitgave Contactgroep Opvoering Productiviteit - Den Haag - 1955

4000 km2 groot project voor het Columbiabekken in de
staat Washington. Aan de landbouw werd bij dit project
toegerekend een gemiddeld bedrag van $ 210 per ha voor
de kapitaalkosten van het project. Tegen dit bedrag is
dan gemiddeld beschikbaar ongeveer 1m3 water per m2.
De gemiddelde koopkracht van de dollar in vergelijking
met Nederland stellende op f 2,—,bedragen de kapitaalkosten per ha dus f 420,— en de jaarlijkse kosten ongeveer f 20,—.
Voor dit laatste bedrag wordt gemiddeld
10.000 m3 water geleverd, waarvan
de waarde dus blijkbaar bedraagt 0,2 cent per m3.
Aan schrijver dezes zijn andere Amerikaanse gegevens
bekend, welke tot ongeveer hetzelfde resultaat leiden. Dit
betreft „multiple purpose projects" in Californie, waarbij
de administrerende overheid prijzen berekent voor water, dat van verre wordt aangevoerd en aan de afnemer
ter plaatse geleverd. Hierbij rekent men voor hetzelfde
water een prijs toe van:
$ 2.50 per acrefoot voor irrigatie-doeleinden,
$ 30.— per acrefoot voor levering aan waterleidingbedrijven en industrie.
In beide gevallen betreft het ruw, ongereinigd water.
Voor de landbouw
komt dit — omgerekend —neer op
0,4 cent per m3 en voor de grondstof
van de openbare
watervoorziening op 5 cent per m3.
Beide waarden laten zich met het bovenstaande verenigen: De landbouw betaalt de „ver weg"prijs voor het
ter plaatse geleverde water; het waterleidingbedrijf betaalt bovendien het vervoer over de grote afstand, omdat
het blijkbaar meer kosten kan dragen.
Kennen wij nu, alleen om een globale indruk te krijgen, voor de Nederlandse
waterhuishouding een waarde
van 0,2cent per m3 toe aan bruikbaar oppervlaktewater,
in situ, dat naar behoefte beschikbaar wordt gesteld, dan
is de totale waarde in de toekomst voor:
800 millioen m33 per jaar voor de openbare watervoorziening
335 millioen m per jaar voor de industrie
3500 millioen m 3 per jaar voor de landbouw
4635 millioen m 3 per jaar à 0,2 cent per m3

rond f 10.000.000 per jaar.
Stellen wij, dat het nodig zal zijn om dit water gemiddeld 2 m op te pompen om het te zenden naar de streken van afname, dan is aan energie nodig 40 millioen
kWh per jaar tegen een koste van f 2y> millioen per jaar,
zodat voor onderhoud, rente en afschrijving overblijft
f 71/2 millioen per jaar, voldoende voor de aanleg van
kapitale werken voor een kostenbedrag van f150.000.000.
B. Aard en hoeveelheid van beschikbaar water
De waterhuishouding van Nederland heeft twee van
elkaar afhankelijke facetten, dat zijn die van het grondwater en van het oppervlaktewater.
Grondwater wordt gevoed door neerslagwater, dat infiltreert en uit het oppervlaktewater, waar dit door potentiaalverschillen tot ondergrondse afstroming komt. Is
de herkomst van zulk water zuiver, dan is het grondwater bruikbaar, is de herkomst sterk verontreinigd, dan is
het onbruikbaar. Daar tussen in liggen gevallen van dubieuze aard. Goed grondwater vinden wij in de duinen,
het Gooi, de Veluwe en de kwartaire en tertiaire zandlagen van het oosten en het zuiden van het land.
Aan dit grondwater wordt nu reeds jaarlijks onttrokken
een hoeveelheid, die geschat werd op ± 400 millioen
m3; aangenomen werd, dat deze hoeveelheid
kan worden
3
opgevoerd
tot
ruim
500
millioen
m
per
jaar
(ongeveer
20 m3 per sec) en dat het daarmee is afgelopen. Over de
kwaliteit van dit water behoeven wij hier verder niet te
spreken, want het wordt slechts daar gewonnen waar het
goed is.
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Het oppervlaktewater verkeert in een toestand van
voortdurende beweging, langzamer in poldersloten en
boezems, sneller in beken en rivieren. Daarnaast kunnen
voorraden van zulk water worden aangelegd: het IJsselmeer, de afgesloten zeearmen, het Waddenmeer.
Aan al dat oppervlaktewater gezamenlijk zal nu in de
toekomst, volgens het voorgaande, een hoeveelheid water moeten kunnen worden onttrokken van
37.400.000
3
mVdag of 430
m?
per
sec,
waarvan
390
m
voor
landbouw, 30 m3 voor openbare watervoorziening en 10 m^
voor industrie, ongeveer gelijk verdeeldtussen het Westen
des Lands en overig Nederland. In tijden van aanhoudende droogte
zal uit eigen3 opbrengst beschikbaar
zijn
3
10.500.000 m 3 /dag
of
120
m
per
sec,
waarvan
50
m
afvalwater, 35 m3 polderwater en 35 m3 afvoer van hoge
gronden. Voor de bestemmingen van openbare watervoorziening en industrie zijn deze beschikbaarheden nagenoeg geheel onbruikbaar; de industrie zou slechts een
gedeelte van de afvoer van hoge gronden kunnen gebruiken, waar deze in de open waterlopen nog niet te
veel verontreinigd is. We zullen echter aannemen, dat
de landbouw op den duur alles kan gebruiken, wanneer
het afvalwater althans gereinigd wordt en voor zover
het niet direct op zee wordt geloosd.
Stellen wij nu dit
beschikbare kwantum op 90 m3/sec,3dan blijft een aanvoer nodig van buiten af, groot 340m per sec.
Deze aanvoer moet komen uit de rivieren en uit de
voorraadbassins.
Het overblijvende IJsselmeer heeft een oppervlakte van
1200km2; denormaal toegelaten spiegelvariatie van ± 25
cm is ongeveer voldoende om het verschil van neerslag
en verdamping op het eigen oppervlak in de zomer te
kunnen neutraliseren, zodat het eigen leveringsvermogen nihil is. Wordt een extra spiegelvariatie ingevoerd
van 80 cm, dan
wordt een voorraad beschikbaar van
1 milliard m3 water. Gedurende een droogteperiode van
bijvoorbeeld 3 maanden betekent
dit een gemiddeld leveringsvermogen van 120m3 per sec.
Voor de voorraadbassins in de afgesloten zeearmen en
de Waddenzee vallen zulke berekeningen voorlopig nog
niet te maken; over de kwaliteit is ook nog onvoldoende
bekend, zodat wij daarmee nog geen rekening
zullen houden. Er blijft dan nog te dekken 220 m3 per sec door
aanvoer uit de rivieren.
Hiervoor komen in aanmerking de Maas en de Rijn.
De Maas is een regenrivier met zeer variabele afvoer,
grenzen ± 3500 m3/sec en± 40 m3/sec. De Rijn wordt
gevoed door regen en door smeltende sneeuw en heeft
daardoor
een regelmatiger afvoer, grenzen ± 14.000
m3/sec en 750 m3/sec. De minimum-afvoeren zijn hierbij gerekend als gemiddelden over een tijdsverloop van
enkele maanden in het droogste jaar.
De gezamenlijke minimum aanvoer is dan rond 800
m3/sec.
Er zijn echter meer bestemmingen in het oog te houden dan alleen het rechtstreekse tekort in de interne
waterhuishouding.
Er valt namelijk rekening te houden met een minimum-uitstroming door de open Nieuwe Waterweg om te
verhinderen, dat het zeewater te ver landwaarts binnendringt. Deze afvoer kan gesteld worden op ± 500 m3/sec.
Voorts moet de voorraad op het IJsselmeer beschermd
worden tegen binnendringen van zout door de sluizen,
die het scheiden van de Waddenzee.
Hiervoor valt te rekenen op ten minste 200 m3/sec, veiligheidshalve 250
mVsec.
Ten slotte werd onder Abij de behoeften van de landbouw een post van 200 m3/sec opgenomen voor het
schoonspoelen van deboezems,waarvan werd opgemerkt,
dat deze verloren ging, omdat zij direct op zee werd geloosd (te IJmuiden, Den Helder, Harlingen, Delfzijl). Dat
deze hoeveelheid voldoende zou zijn om het binnendrin88

gen van zout door de zeesluizen te beletten, betwijfelen
wij en3 daarom nemen wij daarvoor een extra post op van
50 m /sec.
De balans luidt dan:
minimum aanvoer
van buiten
minimum aanvoer
van binnen
uit IJsselmeer
tekort

300 mVsec
90
120
220

„
„

verbruik
430 m-Vsec
afvoer Nieuwe
Waterweg
± 500
afvoer sluizen
Afsluitdijk
± 250
afvoer zeesluizen,
extra
50

1230 mVsec

1230 mVsec

Hieruit volgt, dat overweging verdient op welke wijze
de afvoer van de Rijn in droge jaren
gehouden kan worden op een minimum van 1000m3 per sec, derhalve zoveel als overeenkomt met de stand van O.L.R.
Dat zulke voorzieningen ook in hoge mate in het belang van de scheepvaart zouden zijn, is zonder meer duidelijk voor ieder, die de nadelige gevolgen van de lage
afvoeren voor de Rijnscheepvaart in de laatste laagwaterperiode van November-December 1955 heeft gevolgd.
Wij zullen — intussen — hier niet verder ingaan op
deze zijde van het ingewikkelde vraagstuk, omdat ons
dit te ver zou voeren. Wat ons hier interesseert is van
welke kwaliteit3het water zal zijn, dat tot een hoeveelheid van 340 m /sec3van buiten af moet worden ingevoerd, en3 wel 120 m /sec uit het opgezette IJsselmeer
en 220 m /sec direct uit de Rijn.
Omdat het water van het IJsselmeer voor het grootste
deel stamt uit de Rijn, verdiepen wij ons eerst in de
eigenschappen van dit rivierwater.
Wij namen onder A-II enige factoren in de samenstelling van oppervlaktewater in het bijzonder onder de
loep. Parallel daaraan beschouwen wij thans dezelfde
factoren ten opzichte van hetgeen de Rijn te bieden
heeft.
In de hiernavolgende staat zijn de belangrijkste dezer
factoren opgenomen met hun ontwikkeling in het verleden.
Samenstelling Rijn-water, gemiddelde waarden
1898 1916 1928/'31 1952
32
46
63
101
chloride (mg)
8
13
20
20
KMn0 4 -verbruik (mg)
kleur (mg, Pt-schaal)
—
16
22
20
ammonium (mg)
0,2 0,4 0,5
0,8
vrije zuurstof (mg)
—
10
9
9
BOD (5 dagen - 22 C
mg) —
—
—
5
phenolen (microgram)
—
—
—
—
radioactiviteit (microcurie) —
—
—
—

per liter
1953 1954
135
135
24
26
24
27
1,2
1,4
8
7
5,5
5,5
6,5 11
— 0,1x10"*

Desterke toeneming van de verontreiniging is uit deze
opstelling duidelijk af te lezen; het is echter een hachelijke onderneming om voor deze waarden door extrapolatie toekomstige cijfers af te leiden.
Voor een aanhoudende droogteperiode valt thans reeds
op c/iZoride-gehalten van 300 mg/l te rekenen; in Rapport-1940 werd dit eerst voor de verre toekomst mogelijk
geacht. Het verziltingsproces is sindsdien versneld. Wat
moet nu voor de toekomst worden geraamd? Eigenlijk
gaat de keuze tussen twee mogelijkheden: of wel drastische maatregelen in het achterland, of wel een proces
van langzame verzilting van Nederland. Wij komen hierop onder C nog terug en stellen voorlopig als maximum
waarde 300 mg/l, overeenkomende met een gemiddelde
waarde van 100 à 125 mg/l in een normaal jaar. Ten
aanzien van de organische stof moeten wij voor de toekomst uitgaan van een verbetering in het totale beeld
van de afvalwaterlozing. In het achterland zijn werkelijk grote maatregelen op het programma geplaatst; het
is trouwens ook duidelijk, dat de verontreiniging niet in
dit tempo door mag gaan. Wij behoeven slechts naar de

gemiddelde waarden voor permanganaatverbruik, kleur,
biochemisch zuurstofverbruik, zuurstofgehalte en ammonium te zien om te concluderen, dat een spoedige verbetering noodzakelijk is. Ernstiger zijn uiteraard de
grenswaarden, welke voor 1954 luidden:
KMn0 4 -verbruik,
kleur
BOD
zuurstof
NIL

maximum 40
maximum 55
maximum 12
minimum 5
maximum 3,5

mg/l,
mg/l,
mg/l,
mg/l,
mg/l.

de bacteriële
over de veiligheid, de radioactiviteit,
in het voorverontreiniging en de planktongroei is
gaande (onder A) reeds voldoende opgemerkt, zodat hier
volstaan kan worden met daarnaar te verwijzen.
Ten aanzien van het IJsselmeer kan in het algemeen
worden gesteld, dat de organische afvalstoffen worden
afgebroken door natuurlijke zelfreiniging, waardoor ook
de bacteriële verontreiniging sterk zal verminderen. Anderzijds zal planktongroei overvloediger kunnen zijn, omdat voldoende anorganische zouten en een goede belichting de groei zullen bevorderen. Wij zijn geneigd het IJsselmeerwater over het geheel voor de doeleinden van de
landbouw als beter geëigend dan rivierwater te bestempelen, met uitzondering echter van het gehalte aan chloriden.
Het IJsselmeer ontvangt thans 2/3 gedeelte van zijn
instromende water uit de Gelderse IJssel; deze ontvangt
gemiddeld 11% van het water van de Rijn. Na de indienststelling van de kanalisatiewerken op de Neder-Rijn
ontvangt de IJssel een sterk wisselend percentage van
het water van de Rijn, liggende ongeveer tussen 12 en
24%, gemiddeld te schatten op 15%. De zouttoevoer van
de Rijn gaat dan voor iets meer dan een dergelijk percentage naar het IJsselmeer. De toekomstige kunstmatige zoutafvoer van de Rijn — uitgedrukt in chloriden —
stellende op 180 à 200 kg/sec, is deze toevoer tot het IJsselmeer te stellen op 30 kg/sec.
Het IJsselmeer heeft daarenboven eigen bronnen van
zouttoevoer zoals kwelwater van Wieringermeer, Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland, bodemdiffusie en infiltratie van zeewater door de sluizen. De gezamenlijke hoeveelheid daarvan wordt geschat op 40 kg/sec.
Op een totale waterbeweging van 16 milliard mVj of
530 m 3 /sec geven deze kunstmatige lozingen aan het
water een gemiddeld chloorgehalte van 135 mg/l. Het
toegevoegde water heeft bovendien een natuurlijk chloorgehalte, te stellen op 15 mg/l, waardoor het toekomstig
gemiddeld chloorgehalte van het IJsselmeer in een normaal jaar globaal berekend wordt op 150 mg/l.
Ten opzichte van de berekeningen uitgevoerd door
prof. dr. ir. J. P. Mazure voor de Commissie Westen des
Lands, die een gemiddeld gehalte van 175 m g / l vond,
betekent dit een verbetering, welke voornamelijk is toe
te schrijven aan een verhoogde afvoer van opperwater en
een verminderde zoutpenetratie uit het afgesloten IJ. Intussen moet hier rekening worden gehouden met de droge
jaren, waarin de aanvoer van rivierwater aanmerkelijk
minder is, terwijl de zoutafvoer niet verminderd is. Mazure maakte hierover uitgebreide berekeningen voor het
IJsselmeer, waaruit volgde, dat een gehalte van 250 mg
C171 gedurende y2 Jaar zou worden oversclireden. Hij
vond dus een variatie van ruim 75 mg/l. Voor het sterk
verkleinde IJsselmeer moet rekening worden gehouden
met een 2 x zo grote variatie, dus ruim 150 mg/l. Wij
menen voorlopig te moeten aannemen, dat een gemiddeld chloorgehalte van 325 à 350 mg/l in droge jaren
(d.w.z. eens in de 10 jaren) zal moeten worden verwacht.
Resumerende wordt de volgende vergelijking opgesteld
ten aanzien van het zoutgehalte uitgedrukt in chloride:

rivierwater
gemiddeld gehalte
in normaal jaar
maximum gehalte
in droog jaar
duur van het maximum

100à 125mg/l

IJsselmeerwater
150 mg/l

300
1 maand

325 à 350
6 maanden

C. Hetgeen nodig is om met het beschikbare water de
behoeften te bevredigen
De behoeften aan water nemen in de toekomst sterk
toe. Deze behoeften moeten in toenemende mate gedekt
worden uit het oppervlaktewater. Het beschikbare oppervlaktewater wordt in toenemende mate verontreinigd.
Aangezien het verbruik via de openbare watervoorziening
en het door de industrie verbruikte water bijna geheel als
afvalwater in het oppervlaktewater terugkomt, is in toenemende mate rekening te houden met de ongeschiktheid van zulk oppervlaktewater om als bron van wateronttrekking dienst te doen. Het vraagstuk betreft dus de
kwaliteit zowel als de kwantiteit.
Vooral de goedkope toevoer van geschikt oppervlaktewater naar plaatsen van onttrekking door landbouw, industrie en waterleidingbedrijven vraagt in toenemende
mate het schoonhouden van een netwerk van transportwegen van water door het gehele land. Het geheel of gedeeltelijk gereinigde afvalwater schijnt een gesepareerd
stelsel van afvoerwegen te behoeven, waaruit gedeeltelijk
wel de landbouw, maar niet de industrie of de openbare
watervoorziening zullen kunnen onttrekken.
Vooral in droge jaren heeft de vorming van een watervoorraad op het verkleinde IJsselmeer een gunstige uitwerking op de waterbalans van Nederland. Die kan evenwel niet voldoende zijn. Het zal daarnaast nodig zijn het
oog te richten op mogelijkheden om te voorkomen, dat
de afvoer van de Rijn in droge jaren tot te lage waarden
daalt. Hiervoor kunnen slechts dienstig zijn maatregelen,
die in het verre achterland worden getroffen. Van zulke
maatregelen zou de scheepvaart in hoge mate profiteren.
De oplossing vormt echter een internationaal vraagstuk.
Deze conclusies zijn slechts volledigheidshalve toegevoegd om dit inleidende overzicht van het vraagstuk van
de waterhuishouding van Nederland tot een geheel af te
ronden.
Nadat anderen de verschillende facetten van de belangen van de industrie, de landbouw, de visserij, de recreatie en de afvoer van afvalwater nader zullen hebben
belicht, moge er aanleiding worden gevonden deze voorlopige conclusies te herzien en in een meer uitgebreide
vorm te brengen.
November 1055 — Januari 1956.
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