De wettelijke aspecten van de strijd tegen de waterverontreiniging
in Engeland*
Motro: Hats off to the past; coats off to the future !
Inleiding
Het Verenigd Koninkrijk heeft een oppervlakte van ca 244.000 km- en een bevolking
van ruim 56 miljoen zielen ( ± 230/km 2 ).
Engeland heeft de naam een vrij regenachtig klimaat te hebben; de regenval is
inderdaad in het noorden en westen van
het land betrekkelijk hoog. Het zuiden en
oosten zijn echter gemiddeld droger en
daar zijn juist de belangrijke bevolkingscentra gelegen. De gemiddelde jaarlijkse
neerslag bedraagt 905 mm, waarvan 445 mm
de nuttige neerslag (bruto-neerslag minus
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verdampingsverlies) vormt. De neerslaghoeveelheden variëren van minder dan 125 mm
in de Thames-monding en de baai The
Wash tot meer dan 2500 mm in het
noorden van Wales, het Lake-district en
de Highlands van Schotland.
Omdat Engeland nogal smal en heuvelachtig (en zelfs bergachtig) is,zijn de
rivieren er tamelijk kort en snelstromend
('it quickly flows to the sea'). De drie
langste rivieren zijn: de Severn (352 km),
de Trent (240 km) en de Thames (236 km).
De rivieren die naar het oosten stromen
zijn in het algemeen langer en trager dan
de rivieren die westwaarts afwateren. De
totale lengte der rivieren is 83.400 km
(exclusief estuaria). Voor de drinkwatervoorziening wordt ca. 2/3 deel (66 %) onttrokken aan het oppervlaktewater.
Het is alom bekend dat de Thames jarenlang een 'dode' rivier geweest is, maar ten
koste van enorme inspanning tenslotte 'als
een feniks uit zijn as is herrezen'.
Daarom zal in dit artikel aan het succesverhaal van de Thames allereerst aandacht
worden besteed. Vervolgens zullen de
diverse wetten ter bestrijding van de waterverontreiniging en parallel daarmee de
diverse structuren van het waterbeheer in
chronologische volgorde de revue passeren.
Tenslotte zal iets langer worden stilgestaan
bij het huidige waterkwaliteitsbeheer en zal
worden aangegeven hoe ver men met de
sanering is gevorderd.

rivier is behaald bij de Thames (lengte
236 km; stroomgebied 9800 km-).
De Thames was al een paar honderd jaar
verontreinigd. Tijdens de industriële
revolutie in de vorige eeuw en vooral toen
in de vijftiger jaren van de 19e eeuw
Londen een riolering kreeg, die het afvalwater rechtstreeks naar de rivier afvoerde,
ging de kwaliteit van het Thameswater
zienderogen achteruit. Vooral berucht werd
de lange hete zomer van 1856, die te boek
stond als 'The year of the great stink'.
Dr. William Budd (geciteerd door Gray in
Sewage Works Journal 12 (1940) 939) gaf
een zeer kernachtige beschrijving van de
abominabele situatie, die toen ontstond:
'For the first time in the history of man,
the sewage of nearly three millions of
people had been brought to seethe and
ferment under a burning sun, in one vast
open cloaca lying in their midst. The result
we all know. Stench so foul, we may well
believe, had never before ascended to
pollute this lower air ... For many weeks,
the atmosphere of Parliamentary Committee
rooms was only rendered barely tolerable
by the suspension before every window of
blinds saturated with chloride of lime, and
by the lavish use of this and other disinfectants. More than once, in spite of
similar precautions, the law courts were
suddenly broken up by an insupportable
invasion of the noxious vapour. The river
steamers lost their accustomed traffic and
travellers, pressed for time, often made a
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* Onder 'Engeland' wordt verstaan het Verenigd
Koninkrijk. Hiertoe behoren naast Engeland:
Wales, Schotland en Noord-lerland.
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Een opmerkelijk succes op het gebied van
de sanering van een zwaar verontreinigde

In 1865 was dit plan uitgevoerd. De riolen
en pompgemalen waren in Victoriaanse stijl
aangelegd en verscheidene onderdelen van
het systeem zijn thans nog in gebruik,
zoals het pompgemaal Abbey Mills. In
1857 werd bij de Thames Conservancy Act
de 'Thames Conservancy Board' opgericht,
die in de eerste plaats de taak had de
scheepvaart te regelen, maar ook bevoegd
was maatregelen te nemen om de verontreiniging tegen te gaan. In 1909 werd de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van
de Thames overgeheveld naar de 'Port of
London Authority'.

Figure 1 - Third quarter oxygen sag curves for the Thames. On the left, the detioriating situation,
1895-1905to 1950-59. On the right, the improving situation shown by the curves for 1963, 1968,
1973 and 1975.
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Herstel van de Thames

circuit of many miles rather than cross one
of the city bridges'.
Het is dan ook niet te verwonderen dat er
in Londen grote cholera-epidemieën uitbraken (1866 en 1872). De penibele situatie
leidde tot het ondernemen van actie. De
meest wonderlijke plannen werden gesmeed.
Zo werd er zelfs een maatschappij opgericht om al het afvalwater van Londen
over een afstand van ongeveer 80 km naar
de kust nabij de monding van de Thames
(Foulness Sands) te voeren om daarmee
het strand te bevloeien en land aan te
winnen. De transportleiding werd echter
nooit voltooid.
Een beter plan was dat van Bazalgette, die
in 1858 een riolering in en rond Londen
ontwierp met grote gemalen die het rioolwater in reservoirs nabij de Thamesmonding pompten. Deze werden tijdens eb
opengezet en stroomden dan in de zee leeg.
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Na de Tweede Wereldoorlog was het weer
droevig gesteld met de kwaliteit van het
Thameswater. Er was tijdens de oorlog
veel schade toegebracht aan riolen en
zuiveringsinstallaties en er was voorlopig
geen geld beschikbaar om deze te herstellen
of verbeteringen er in aan te brengen. In
1947 werd de Thames het eerst zuurstofloos. Daarna strekte de zuurstofloze zone
zich in de nazomer uit over een traject van
meer dan 30 km. Het minimumpunt van
de zuurstofzak-kromme werd steeds ongeveer 25 km benedenstrooms van Londen
Bridge aangetroffen.
Er was al vele jaren lang onderzoek naar
de kwaliteit van de Thames verricht. Al
sedert 1882 beschikte men over gegevens
over het zuurstofgehalte, eerst verzameld
door de 'Metropolitan Board of Works',
later door de 'London County Council'.
Van 1947-1959 manifesteerde zich de stankzone in de nazomer (derde kwartaal),
waarbij het Thameswater werd belast met
ca. 13 miljoen inwonerekwivalenten.
Na 1960 ging de kwaliteit van de Thames
snel vooruit. In 1963 begon de vis erin
terug te keren. Eind 1975 werden 86vissoorten waargenomen, met inbegrip van de
zalm, waarvan het laatste exemplaar in
1833 gevangen was. Thans is het aantal
soorten uitgebreid tot ruim 100. Het schoon
worden van de Thames is voornamelijk te
danken aan een gestage uitbreiding van
rioleringen en zuiveringsinstallaties, waarbij
ook een goede medewerking van de zijde
van de industrie werd ondervonden. Voorbeelden van gesaneerde industrielozingen
op de Thames zijn: olieraffinage, papier
en karton, suiker, zetmeel, detergenten en
centrales.
Voor het spectaculaire herstel van de
Thames waren verantwoordelijk de 'Port
of London Authority' en de 'Greater
London Council', die de 'London County
Council' had opgevolgd. Op figure 1is het
herstel tezien aan de hand van de zuurstofzak-curves in de verschillende perioden.
De bouw van zuiveringsinstallaties werd
gekenmerkt door een toenemende concentratie. In 1935 bestonden er 190 installaties
binnen een straal van 25 mijl uit het
centrum van Londen. Tegen 1970 was dit
aantal teruggebracht tot 12 grote regionale
installaties. In 1978 werd de grootste
zuiveringsinstallatie van Europa langs de
Thames in werking gesteld, namelijk de
installatie van Beckton met een capaciteit
van ca 2,5 miljoen inwoners, een ruimtebeslag van 100 ha en een influent van
gemiddeld 220 miljoen gallons per etmaal
(bijna 1 miljoen m 3 /etm.).
Vooral voor de drinkwatervoorziening is
een schone Thames van veel belang, want
ca 60 % wordt voor de watervoorziening
van Londen aan de Thames onttrokken.
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De Thames bevat gemiddeld 13 % effluent,
maar in droge tijden aanzienlijk meer.
De grote hoeveelheden in de Thames
overstortend rioolwater tijdens hevige
regenbuien kunnen nog wel aanleiding tot
tijdelijke misstanden geven. Op 20-6-1973
vond de laatste grote vissterfte plaats, toen
het zuurstofverzadigingspercentage tot 10%
daalde in het riviertraject tussen Barnes
en Crossness tengevolge van massale regenwateroverstortingen tijdens zware regenval
(60 mm). Op 16-8-1977 vond eveneens een
zware regenwateroverstorting plaats, toen
een gemiddelde hoeveelheid neerslag van
42 mm over het gebied van Londen werd
waargenomen. Ca 15km beneden London
Bridge werd toen vissterfte aangetroffen.
Voornamelijk jonge spiering, die gevoelig is
voor zuurstofverzadigingsconcentraties
beneden 33 %, werd het slachtoffer.

Historische ontwikkeling van het waterbeheer en de wettelijke maatregelen
tegen waterverontreiniging
Aan de hand van de ontwikkeling van de
wetgeving ter bestrijding van de waterverontreiniging wordt ook de ontwikkeling
van het waterbeheer duidelijk zichtbaar.
Door de uitvinding van de stoommachine,
de automatische spinmachines en weefgetouwen was de opbloei van de industrie
(de industriële revolutie) in Engeland reeds
vroeg begonnen. De grote textielindustrievestigingen en de betrekkelijk geringe afvoeren van de rivieren veroorzaakten grote
waterverontreiniging ('Where there's muck,
there's money' kon toen als slagzin gelden).
Daarbij kwam nog de omstandigheid, dat
na 1845 alle grote steden in Engeland
gaandeweg riolering kregen, waardoor de
rivieren waarin de riolen uitmondden in
open riolen veranderden.
Reeds in 1850 was de vervuiling van de
rivieren een van de voornaamste onderwerpen van discussie geworden, vooral ook
omdat de sterk vervuilde Thames vlak
langs het parlementsgebouw in Londen
stroomt. Veelzeggend in dit verband was
een klacht over de verontreiniging van de
rivier de Calder, die een verbolgen fabrikant
in Wakefield op 11-8-1868 aan de bevoegde
autoriteiten schreef met het rivierwater als
inkt: 'Dedicated without permission to the
Local Branch of Health Wakefield. This
memorandum is written with water taken
from the point of junction this day between
the River Calder and the town's sewer.
Could the odour only accompany this sheet
also it would add much to the interest of
this memorandum'.
Andere zeer sterk vervuilde rivieren waren
de Aire, de Mersey en de Irwell. Aan deze
laatste rivier was in 1901 het volgende
hekeldicht gewijd:

'If with a stick you stir well
the poor old River Irwell,
very sick of the amusement
you will very soon become;
for foetid bubbles rise and burst
but that is really not the worst
for little birds can hop about
dry-footed on the scum'.
Dit soort wantoestanden hebben er echter
ook toe bijgedragen dat de wetgeving ter
bescherming van de wateren tegen verontreiniging in Engeland vroegtijdig op gang
kwam. Reeds in 1858 was er een wet die
zich bezig hield met de vervuiling van
rivieren door steden (Local Government
Act). Aan de steden werd het recht ontzegd
de openbare wateren nog langer te verontreinigen. Het verbod was echter weinig
effectief, omdat men niet kon aangeven
wat er dan met het rioolwater moest
gebeuren.
De eerste belangrijke wet was de Rivers
Pollution Prevention Act van 1876. Deze
wet verbood de verontreiniging van de
openbare wateren voor huishoudelijk en
industrieel afvalwater, maar had evenmin
veel uitwerking, omdat de bestuurlijke
organisatie voor de uitvoering ervan ontbrak. Toch heeft het de techniek van de
afvalwaterzuivering sterk gestimuleerd.
Vóór het einde van de 19e eeuw werden
al oxydatiebedden toegepast. In 1913 werd
in Manchester het actief-slibsysteem ontdekt, toen Ardern en Lockett melding
maakten van proeven waarbij zij door
langdurig doorblazen van lucht een stof uit
rioolwater verkregen die zij 'activated
sludge' noemden.
Een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot de kwaliteit van het rivierwater
was de instelling van een 'Royal Commission on Sewage Disposal' in 1898. Deze
commissie werd belast met de taak verslag
uit te brengen over methoden van afvalwaterbehandeling. In zijn 8e rapport in
1912 werd de zogenaamde 30 : 20 norm
aanbevolen, d.w.z. een effluent van 30 mg/l
zwevende stof en een BOD van 20 mg/l
is toegestaan, mits de verdunning in het
ontvangende water niet minder is dan 8 : 1 .
Als de beschikbare verdunningsgraad
kleiner is dan 8 : 1 moeten strengere
normen worden toegepast en in ieder geval
mag de BOD van het ontvangende water
niet meer bedragen dan 4 mg/l. De 30 : 20
norm is nooit gelegaliseerd (wettelijk voorgeschreven), maar heeft toch tot in de
zeventiger jaren een aureool om zich heen
gekregen in die zin, dat hij in de praktijk
de status van een vaste emissienorm verwierf, waarbij de beschikbare verdunning
vaak werd veronachtzaamd.
De wet van 1876 werd door een reeks
nieuwe wetten opgevolgd, waarbij elke
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volgende wet de vorige wel op bepaalde
punten verbeterde, maar geen volkomen
nieuwe regelingen voorschreef, zodat men
meer van een evolutionaire dan van een
revolutionaire ontwikkeling kon spreken.
Zo werd bij de Salmon and Freshwater
Fisheries Act van 1923 het zodanig verontreinigen van een waterloop, dat schade
wordt toegebracht aan zalm, forel of
zoetwatervis, strafbaar gesteld. Tot 1948
waren voornamelijk de gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
wetten tegen de waterverontreiniging. Intussen waren er al enige organisaties
werkzaam, die het gehele areaal van een
stroomgebied besloegen, zoals de 'Thames
Conservancy Board' en de 'West Riding of
Yorkshire River Board' en deze bleken in
de praktijk efficiënt te werken.
De River Boards Act van 1948 schreef dan
ook voor dat dergelijke beheerslichamen
voor rivieren ('river boards') in geheel
Engeland en Wales moesten worden opgericht. Er werden toen 32 river boards
ingesteld en belast met de afwatering, de
visserij en de bestrijding van de waterverontreiniging. Deze functies waren
vroeger door afzonderlijke 'boards' ('catchment boards' sinds 1930 en 'fishery boards'
sinds 1923) vervuld.
De Rivers (Prevention of Pollution) Acts
van 1951 en 1961 gaven aan de river
boards de bevoegdheid vergunningen voor
de lozing van huishoudelijk en industrieel
afvalwater te verlenen, waarin voorwaarden
t.a.v. aard, samenstelling, temperatuur en
hoeveelheid van het te lozen afvalwater
konden worden opgenomen. Bij het niet
nakomen van de vergunningsvoorwaarden
stelde de lozer zich bloot aan strafvervolging (tot 3 maanden) of geldboeten (tot
£ 400) of beiden.
De aanvrager van een lozingsvergunning
verkreeg het recht beroep aan te tekenen.
Bij de Clean Rivers (Estuaries and Tidal
Water) Act van 1960 werd een analoge
regeling voor lozingen in estuaria voorgeschreven. Krachtens de Water Resources
Act van 1963 werd het waterbeheer opgedragen aan 29 'river authorities'. Het
beheersgebied van een river authority bestreek één of meer stroomgebieden. Omdat
in de Britse bestuursorganisatie de provincies ontbreken, die in vele andere landen
een taak hebben bij het waterbeheer, heeft
het idee om het waterbeheer aan river
authorities op te dragen gemakkelijk ingang
gevonden. De river authorities vervingen
de river boards, maar behielden dezelfde
functies. Alleen kregen zij er nog de taak
bij te zorgen voor opslag van de watervoorraden en plannen op te stellen voor
de voorziening in de toekomstige waterbehoefte. Het onttrekken van water werd
afhankelijk gesteld van een door de river

authority te verlenen vergunning. Ook voor
afvalwaterlozingen in de ondergrond was
voortaan een vergunning vereist. Als
adviserende instantie werd de 'Water
Resources Board' opgericht, die gegevens
verzamelde en wetenschappelijk speurwerk
verrichtte.
Nadat deze wet een aantal jaren in werking
was, werd het als een bezwaar gevoeld dat
de river authorities niet bevoegd waren op
het gebied van riolering en afvalwaterzuivering. Dit behoorde tot de taak van
de talloze 'sewerage and sewage disposal
authorities', die op het niveau van de
plaatselijke besturen verkeerden. Ook vond
men het grote aantal (29) river authorities
bezwaarlijk.
Krachtens de Water Act van 18-7-1973
werden dan ook met ingang van 1-4-1974
de 22 op dat tijdstip nog bestaande river
authorities vervangen door 10 zowel naar
gebied als taakstelling zeer omvangrijke
'Regional (all-purpose) Water Authorities'
(RWA's), waarvan 9 in Engeland zijn
gelegen en 1Wales bestrijkt ('the Welsh
National Water Development Authority').
Hiermee is de huidige structuur van het
waterbeheer bereikt, die wel wordt aangeduid met de term 'integrated riverbasin
management' (totale waterbeheer), waarin
alle aspecten van het watergebruik en van
de waterkringloop zijn opgenomen. Een
dergelijk totaal waterbeheer is tot dusver
alleen in Engeland en Wales gerealiseerd.
Als men terugziet op de diverse wettelijke
regelingen valt er een duidelijke escalatie
in het waterbeheer waar te nemen, uitgaande van de drainage boards of catchment boards en de fishery boards via de
river boards en de river authorities naar
het totale waterbeheer van de regional
water authorities, waarin alle waterfuncties
zijn geïntegreerd.
De RWA's zijn autonome lichamen, die
één of meer stroomgebieden omvatten en
belast zijn met het algemene waterbeheer,
waaronder de volgende facetten:
1. de openbare watervoorziening;
2. de riolering en de zuivering van het
afvalwater;
3. het opslaan van de watervoorraden
('water resources conservation');
4. de bestrijding van de rivierverontreiniging en de controle op de effluentlozingen;
5. de instandhouding, verbetering en
ontwikkeling van de visserij;
6. de ontwatering en de waterkering
(dijkbewaking) ('land drainage and flood
prevention');
7. de waterrecreatie;
8. het behoud van natuurschoon ('nature
conservation and amenity');
9. planning (waterontwikkelingsplan).

De facetten (3) en (4) kunnen tezamen
worden beschouwd als het kwantitatief en
kwalitatief beheer van oppervlakte- en
grondwater.
De 10 RWA's zijn:
Naam
North West
Northumbrian
Severn-Trent
Yorkshire
Anglian
Thames
Southern
Wessex
South West
Wales (WNWDA)

Bevolking in
miljoenen
7,0
2.7
8,5
4,5
4,1
12,1
3,7
2,0
1,3
2,9

Oppervlakte
in 1000 km2
14.8
9,2
21,5
(incl. enig grondgebied in Wales)
13,5
27,4
13,1
10,9
9,6
10,9
24,4
(incl. enig Engels
grondgebied)

De Anglian Water Authority bestrijkt de
grootste oppervlakte; de Thames Water
Authority heeft het hoogste aantal inwoners. Voor de geografische ligging van
de RWA's zie figure 2. Het personeelsbestand in de kleinste RWA omvat ca.
2200 personen en in de grootste RWA ca.
12.000 personen; het totale bestand is ca.
75.000.
De RWA's moesten het werk overnemen
van de river authorities en van de 187 (in
1945 ca. 1000!) waterleidingbedrijven
('statutory water undertakers'), te zamen
met de rioleringen en de zuiveringsinstallaties van bijna 1400 'sewerage and sewage
disposal authorities'. Rioleringen worden
echter in het algemeen nog door gemeenten
uitgevoerd, die dan als 'agents' van de
RWA handelen. Een dergelijke figuur
vindt ook plaats bij een aantal (28)
particuliere waterleidingbedrijven, zodat in
dit opzicht niet strikt aan de totaliteit van
het waterbeheer wordt vastgehouden.
De interne reorganisatie, die de oprichting
van de RWA's met zich meebracht, was
een immense taak, die in fases werd uitgevoerd. Dat een dergelijke omvangrijke
reorganisatie binnen een zo kort tijdsbestek
(8J^ maand) zo soepel en zonder storingen
en onderbrekingen van de vitale diensten
zoals waterleiding en afvalwaterzuivering
heeft kunnen verlopen mag wel als een
prestatie van de eerste orde worden
beschouwd.
Bij de Water Act van 1973 werd de
'National Water Council' als advieslichaam
ingesteld. Deze is in de plaats gekomen
van de Water Resources Board. De voorzitter van deze nationale waterraad wordt
benoemd door de 'Secretary of State for
the Department of the Environment'.
Voorts bestaat dit lichaam uit de voorzitters van de 10 RWA's en 10 overige
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verontreiniging bleef een taak voor de
'River Purification Boards', waarvan het
aantal van 9 tot 7 werd teruggebracht.
Over de bestuurlijke organisatie van de
RWA's in Engeland valt nog het volgende
te vermelden. De RWA's bestrijken veelal
een uitgestrekt en verschillend geaard
gebied en zijn daarom bestuurlijk in een
aantal operationele eenheden ('divisions')
ingedeeld teneinde zo efficiënt mogelijk op
de regionale omstandigheden te kunnen
inspelen. Zo worden de drinkwatervoorziening en de afvalwaterbehandeling gewoonlijk beheerd door 3-8 'all-purpose
divisions' of 'multi-functional divisions'.
Het waterkwaliteitsbeheer valt soms onder
de verantwoordelijkheid van een aparte
'rivers division'.
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Figure 2 - Boundaries of responsible authorities.
leden, benoemd door de Secretary of State
voor het milieu en door de 'Minister of
Agriculture, Fisheries and Food'.
Het 'Water Research Centre' werd opgericht als onafhankelijk lichaam om
onderzoek te verrichten naar kwaliteit en
kwantiteit van het water. Hierin zijn opgenomen de vroegere 'Water Research
Association' (sinds 1955 het speurwerkinstituut van de waterleidingbedrijven), het
vroegere 'Water Pollution Research Laboratory' te Stevenage (sinds 1954) en de
onderzoeksector van de 'Water Resources
Board'. Voorts zijn als onderdeel van het
in 1970 gecreëerde 'Department of the
Environment' (DOE) opgericht de 'Central
Water Planning Unit' om te adviseren over
planningsvraagstukken en de 'Water Data
Unit' om gegevens te verzamelen en te
adviseren over systemen van winning,
verwerking en opslag van gegevens voor

waterbeheersdoeleinden. Beide units zijn
voortgekomen uit de opgeheven 'Water
Resources Board'.
In Noord-Ierland wordt sinds de reorganisatie van 1973 het waterbeheer gevoerd
door het 'Department of the Environment
for Northern Ireland'. Deze structuur is in
zoverre analoog met die in Engeland en
Wales dat alle aspecten van het water
onder een gemeenschappelijk beheer vallen.
In Schotland is het waterbeheer afzonderlijk geregeld. De bestrijding van de waterverontreiniging geschiedde daar tot 1975
door 9 'River Purification Boards'
krachtens de Rivers Prevention of Pollution
(Scotland) Act van 1951.In 1975 vond een
reorganisatie plaats, waarbij 9 'regional
authorities' en 3 'islands authorities'
werden gevormd, die o.m. belast werden
met de watervoorziening en de afvalwaterzuivering. De bestrijding van de water-

De RWA's zijn wettelijk verplicht een
waterhuishoudkundig ontwikkelingsplan op
lange termijn (voor 20 jaar) en plannen op
middellange termijn (voor 5jaar) op te
stellen.
Wanneer een RWA bij de uitoefening van
zijn taken in gebreke is gebleven heeft de
Secretary of State voor het milieu de bevoegdheid deze tot de orde te roepen. Tot
dusver heeft men van deze bevoegdheid
nog geen gebruik behoeven te maken.
In het besef dat een RWA zowel als
effluentlozer fungeert alsook de verontreiniging van de rivieren moet bestrijden
(deze tweeledige rol wordt in Engeland
gewoonlijk aangeduid als de 'gamekeeperpoacher' situatie) en dat controle op eigen
handelen of nalaten gewenst is, beschikken
de meeste RWA's over een waterkwaliteitspanel. Dit panel van bestuursleden oefent
ook toezicht uit op de werking van de
zuiveringsinstallaties en vervult in het
algemeen de functie van waakhond.
De RWA's zijn financieel selfsupporting.
Zij ontvangen hun inkomsten uit heffingen
op de wateronttrekking, heffingen op de
behandeling van afvalwater en uit het
watergeld van de drinkwaterconsumenten.
De heffing op wateronttrekking door de
industrie geschiedt op basis van 3 factoren:
a) de seizoensfactor waarbij onttrekking
van water in de zomer gewoonlijk duurder
is dan in de winter; b) de kwaliteitsfactor
waarbij water onttrokken in de benedenloop van een stroomgebied goedkoper is;
c)de terugvoerfactor waarbij de heffingsbasis laag is, indien het grootste gedeelte
van het onttrokken water na gebruik onveranderd van kwaliteit weer in de rivier
terugkomt zoals bij onttrekkingen die voor
koeldoeleinden dienen. De RWA mist nog
de mogelijkheid om een heffing op directe
lozingen in oppervlaktewater op te leggen.
Ondanks de financiële autonomie van de
RWA's kunnen in bijzondere gevallen door
de regering toch subsidies worden verleend,
bijv. voor de verbetering van de infra-
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structuur in ontwikkelingsgebieden en voor
de bouw van zuiveringsinstallaties in
landelijke gebieden.
Als 'huzarenstukje' voor het goede
functioneren van de RWA's wordt graag
gewag gemaakt van het feit, dat tijdens de
extreem droge en warme zomer van 1976
voor nog geen 3 % van de bevolking een
dagelijkse waterrantsoenering gold voor
perioden tussen de 7 en 10 uur en dat er
geen noemenswaardige stagnatie in de
industriële produktie is opgetreden. Dit is
ten dele te danken aan de vrijwillige
zuinigheid van het publiek met het watergebruik, maar zonder een goed waterbeheer
zou er zeker een noodsituatie zijn ontstaan.
Ondertussen is in 1974 als eerste 'milieuwet' de Control of Pollution Act (COPA)
in werking getreden, tot dusver echter nog
met uitzondering van deel II van deze wet,
die op de waterverontreiniging betrekking
heeft. De wet is gericht op de bestrijding
van de milieuverontreiniging. De delen I,
III en IV bestrijken respectievelijk het
terrein van de afvalstoffen (bodemverontreiniging), de geluidhinder en de luchtverontreiniging. De wet is niet van toepassing op Noord-Ierland; de Water Act
(Northern Ireland) van 1972 voorziet voor
dat gebied echter in een analoge wetgeving.
Deel II, dat naar verwachting in 1980 van
kracht zal worden, regelt uitgebreid de
procedure van de vergunningverlening.
Duidelijk wordt gesteld dat het verboden
is schadelijke of verontreinigende afvalstoffen en huishoudelijk of industrieel
afvalwater in enige waterloop, 'controlled
water' (territoriale en andere getijdewateren) of 'specified underground water'
te lozen zonder vergunning van de betreffende RWA.
Deze stelt van geval tot geval de vergunningsvoorwaarden op. De voorwaarden
moeten betrekking hebben op aard en
samenstelling, temperatuur en hoeveelheid
van het te lozen afvalwater, de plaats van
lozing en de meetvoorzieningen.
Enige belangrijke wijzigingen ten opzichte
van de bestaande wetgeving in de Rivers
(Prevention of Pollution) Acts zijn:
a. De bevoegdheid van de RWA strekt
zich ook uit over estuaria en territoriale
wateren (3 mijl-zone);
b. derden (belanghebbenden buiten de
vergunningaanvrager) kunnen bezwaar
maken tegen de voorgenomen verlening
van de lozingsvergunning en hebben het
recht beroep aan te tekenen bij de
Secretary of State voor het milieu;
c. lozingsgegevens moeten openbaar
worden gemaakt en voor iedereen toegankelijk zijn;
d. de wet voorziet in de mogelijkheid om
heffingen op te leggen op directe lozingen

in oppervlaktewateren. De Secretary of
State voor het milieu kan de RWA hiertoe
machtigen na eerst de National Water
Council te hebben gehoord (art. 52). Tot
dusver hebben de RWA's wel heffingen
kunnen innen op lozingen van industrieel
afvalwater in het openbare rioleringsnet
(krachtens de Public Health Act van 1961).
Van deze mogelijkheid werd steeds meer
gebruik gemaakt.
Hoewel deel II van de wet nog niet in
werking is getreden, handelen de RWA's
reeds in de geest van het onder punt c.
gestelde door gedetailleerde informatie
over de kwaliteit van lozingen en van
rivieren te publiceren.
Waterkwaliteitsbeheer
Er zijn geen lozingsnormen (emissienormen) noch waterkwaliteitsnormen
wettelijk vastgelegd. Hoewel de 'RoyalCommission-norm 30 : 20' — zoals reeds is
opgemerkt — om zijn eenvoud lange tijd
de neiging vertoonde tot een vaste emissienorm te verstarren is er in de zeventiger
jaren toch een kentering gekomen in de
inzichten over het waterkwaliteitsbeheer,
mede onder invloed van het waterkwaliteitsbeleid van de Europese Gemeenschappen waartoe Engeland op 1-1-1973 was
toegetreden. De 30 : 20 norm hield niet
voldoende rekening met de verschillende
lozingsomstandigheden en de verschillende
gebruiksdoeleinden van de rivier benedenstrooms van het lozingspunt. In een groot
aantal lozingsvergunningen werden de
laatste tijd, in gevallen waar de verdunningsgraad gering was en waar belangrijke
gebruiksdoeleinden van de rivier bestonden
(bijv. drinkwater), als voorwaarde al
normen van 20 : 15, 15 : 10, 7 : 7 en zelfs
5 : 5 opgenomen. Ook beperkte de waterbeheerder zich niet meer uitsluitend tot
BOD en zwevende stof, maar werden
tevens in de vergunningsvoorwaarden veelal
limietwaarden voor andere parameters
gesteld, zoals bijv. voor ammoniumstikstof
en zware metalen.
In verband met verschillen in aanpak ligt
het meer voor de hand het kwaliteitsbeheer over rivieren (zoete wateren) en
over estuaria afzonderlijk in beschouwing
te nemen.
a. Kwaliteitsbeheer over rivieren
In 1958 werd voor het eerst een algeheel
onderzoek naar de kwaliteit van de rivieren
in Engeland en Wales verricht, maar de
resultaten ervan zijn nooit gepubliceerd.
Men beschikte toen slechts over de totaal
verouderde en onvolledige kwaliteitsindeling
van de Royal Commission on Sewage Disposal, gebaseerd op de BOD5, t.w.: 'very

clean' ( B O D = l ) , 'clean' (BOD= 2), 'fairly
clean' (BOD= 3), 'doubtful' (BOD= 5) en
'bad' BOD= 10).
Een dergelijk totaal overzicht is voor het
eerst gepubliceerd in 1970. Het bevatte
gegevens over de verontreiniging der
rivieren, de lozingen van huishoudelijk en
industrieel gezuiverd en ongezuiverd afvalwater en de regenoverstorten. In 1975 werd
weer een totaal kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De rivieren werden daarbij ingedeeld in 4 verontreinigingsklassen:
1. 'Unpolluted and recovered from pollution' (BOD 3 mg/l; geen toxische lozingen).
2. 'Of doubtful quality and needing improvement'.
3. 'Of poor quality requiring urgent improvement' (zuurstofverzadigingsgraad
< 50%).
4. 'Grossly polluted' (BOD > 12 mg/1;
zuurstofloos).
De voornaamste classificatiecriteria waren:
BOD, opgeloste zuurstof, de aanwezigheid
van bekende toxische stoffen, troebelheid
en het ontbreken van visieven. Het systeem
berustte grotendeels op plaatselijke kennis
van het riviertraject en liet vrij veel ruimte
open voor een subjectieve beoordeling.
In 1980 zal weer een dergelijk overzicht
worden gemaakt, maar het RPS-classificatiesysteem (RPS = River Pollution
Survey) van 1970 zal dan worden vervangen
door het NWC-classificatiesysteem (NWC
= National Water Council) (zie tab.T).
Hierin is meer rekening gehouden met de
gebruiksdoeleinden van de rivieren. De
kwaliteitskenmerken van elke klasse zijn in
dit systeem veel exacter gedefinieerd
('class limiting criteria' voor de relevante
parameters), zodat een meer objectieve
taxatie mogelijk is. Ook is de EG-richtlijn
van 16-6-1975 over de kwaliteit van oppervlaktewater, dat bestemd is voor de produktie van drinkwater, in de classificatie
verwerkt. De 'Scottish Development Department' heeft een andere benaderingswijze
voorgesteld, namelijk een waterkwaliteitsindex gebaseerd op 10 waterkwaliteitsparameters. De index bestaat uit een schaalverdeling van 0 tot 100, waarbij de goede
kwaliteit tussen 75 en 100 en de slechte
kwaliteit beneden de 25 is gelegen.
(Bijzonderheden hierover zijn te vinden in
Water Pollution Control 77 (1978)2,271284). Het NWC-systeem is reeds door
9 RWA's overgenomen. Alleen de Anglian
Water Authority blijft een eigen systeem
van 'river quality specifications' hanteren,
dat echter niet veel afwijkt van het NWCsysteem en beschreven is in Water Pollution Control 78 (1979)1, 118-137.
Hoewel de 'river pollution surveys' algemene informatie over alle Engelse rivieren
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TABLE 1 - National Water Council (Suggested classificiation of river quality).
River
Class
1A

1B

Quality criteria

Current potential uses

Remarks

Class limiting criteria (95 percentile)
(i) Dissolved oxygen saturation greater than 80%.
(ii) Biochemical oxygen demand not greater
than 3 mg/1.
(iii) Ammona not greater than 0.4 mg/1.
(iv) Where the water is abstracted for drinking
water, it complies with requirements for A2 ** water,
(v) Non-toxic to fish in EIFAC terms (or best
estimates if EIFAC figures not available).

(i) Average BOD propably not greater than 1.5mg/1.
(ii) Visible evidence of pollution should be absent.

(i) Water of high quality suitable for
potable supply abstractions and for all
other abstractions.
(ii) Game or other high class fisheries,
(iii) High amenity value.

(i) DO greater than 60% saturation.
(ii) BOD not greater than 5 mg/1.
(iii) Ammonia not greater than 0.9mg/1.
(iv) Where water is abstracted for drinking water, it
complies with the requirements for A2 ** water,
(v) Non-toxic to fish in EIFAC terms (or best
estimates if EIFAC figures not available).

(i) Average BOD probably not greater than 2 mg/1.
(ii) Average ammonia probably not greater than
0.5 mg/1.
(iii) Visible evidence of pollution should be absent.
(iv) Waters of high quality which cannot be placed
in Class 1A because of high proportion of high
quality effluent present or because of the effect of
physical factors such as canalisation, low gradient or
eutrophication.
(v) Class 1A and Class IB together are essentially
the Class 1 of the River Pollution Survey.

Water of less high quality than
Class 1A but usable for substantially
the same purposes.

(i) DO greater than 40% saturation.
(ii) BOD not greater than 9 mg/1.
(iii) Where water is abstracted for drinking water,
it complies with the requirements for A3 ** water.
(iv) Non-toxic to fish in EIFAC terms (or best
estimates if EIFAC figures not available).

(i) Average BOD probably not greater than 5 mg/1.
(ii) Similar to Class 2 of RPS.
(iii) Water not showing physical signs of pollution
other than humic colouration and a little loaming
below weirs.

(i) Waters suitable for potable supply
after advanced treatment.
(ii) Supporting reasonably good course
fisheries.
(iii) Moderate amenity value.

(i) DO greater than 10% saturation.
(ii) Not likely to be anaerobic.
(iii) BOD not greater than 17mg/1*.

Similar to Class 3 of RPS.

Waters which are polluted to an extent
that fish are absent or only sporadically present. May be used for low
grade industrial abstraction purposes.
Considerable potential for further use
if cleaned up.

Waters which are inferior to Class 3 in terms of
dissolved oxygen and likely to be anaerobic at times.

Similar to Class 4 of RPS.

Waters which are grossly polluted
and are likely to cause nuisance.
Insignificant water courses and ditches
not usable, where objective is simply
to prevent nuisance developing.

DO greater than 10% saturation.

geven, blijft er toch behoefte bestaan aan
geregelde gedetailleerde gegevens uit geselecteerde bemonsteringspunten. Daarom
heeft de DOE in 1974 een 'harmonised
monitoring scheme' opgezet, waarbij op
ca. 190 punten regelmatig met frekwenties
tussen 1x per week en 1x per maand
watermonsters worden geanalyseerd. De
punten zijn gekozen nabij de getijdegrenzen
van alle grote rivieren en in de zijrivieren
ter hoogte van de plaats waar deze samenvloeien met de hoofdstroom. De waterafvoeren worden ook bepaald, zodat
vrachten kunnen worden berekend. De
resultaten worden centraal in een rijkscomputer opgeslagen. Dit geharmoniseerde
bewakingsnet is uitgebreid beschreven in
Journal of the Institution of Water
Engineers and Scientists 32 (1978)1,45. Ca.
20 parameters (o.a. temperatuur, pH, opgeloste zuurstof en BOD) worden steeds
gemeten en daarnaast worden naar behoefte nog zware metalen, pesticiden, polynucléaire aromaten, detergenten, microorganismen e.a. bepaald. De resultaten van
dit meetnet moeten nog worden gepubliceerd. Dit zal gebeuren in de vorm van
microfiches.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat
men zich in Engeland ook veel inspanning
getroost voor het ontwikkelen van waterkwaliteitsmodellen. Bekende voorbeelden
van dergelijke modellen zijn het 'Trent
River model' en het 'Bedford Ouse steadystate model'.
b. Kwaliteitsbeheer over estuaria
Engeland beschikt over een groot aantal
estuaria. Gameson gaf in 1972 de volgende
opsomming: 111 estuaria (met inbegrip van
de zijrivieren van de grotere estuaria) in
Engeland en Wales, 19 in Schotland en 4
in Noord-Ierland. Voorbeelden van grote,
sterk geïndustrialiseerde (en dus sterk verontreinigde) estuaria zijn die van Clyde en
Forth in Schotland en van Tees, Humber,
Southampton Water, Severn en Mersey in
Engeland (en enige decaden geleden ook
nog het Thames-estuarium !).
De sanering van de estuaria loopt achter
bij die van de rivieren. Krachtens de Clean
Rivers (Estuaries and Tidal Waters) Act
van 1960 was elke nieuwe lozing van
afvalwater (dus van na 1960) in getijdewateren aan een vergunning onderhevig.

Men hoopte hiermee de achteruitgang in
kwaliteit van de estuaria tegen te gaan en
tevens de kwaliteit geleidelijk te verbeteren
naarmate oudere lozingen (van vóór 1960)
zouden verdwijnen of in belangrijke mate
zouden veranderen, waardoor zij als
'nieuwe' lozingen konden worden beschouwd, waarvoor wel een vergunning
nodig was.
Doordat voor lozingen van vóór 1960 in
estuaria en voor lozingen in kustwateren
geen vergunning vereist was, werd het
voeren van een effectief kwaliteitsbeheer
over estuaria en kustwateren ernstig belemmerd. De Control of Pollution Act van
1974 heeft hierin verbetering gebracht door
de RWA's met het beheer over estuaria
en kustwateren te belasten.
Ook aan kwaliteitsonderzoek van estuaria
en het ontwerpen van classificatiecriteria
was nog niet veel gedaan. De in 1970 opgerichte 'Royal Commission on Environmental Pollution' deed in zijn 3e rapport
in 1972 het voorstel om 2 eenvoudige
biologische kwaliteitscriteria voor estuaria
toe te passen:
1. het estuarium moet in alle stadia van
het getij toegankelijk zijn voor trekvissen;
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2. het estuarium moet in staat zijn 'to
support on the mud bottom the fauna
essential for sustaining see fisheries'.
In de nationale RPS-kwaliteitsoverzichten
van de DOE van 1970 en 1975 waren de
kleinere estuaria wel opgenomen, maar de
grotere zoals de Humber, de Wash en de
Solent ontbraken en het was aan gerede
twijfel onderhevig of de RPS-criteria
eigenlijk wel van toepassing waren op
estuaria. Toen het NWC-classificatiestelsel
voor de zoetwaterrivieren was ontwikkeld,
besloot de DOE daarom in 1977 een subwerkgroep uit de 'Marine and Freshwater
Pollution Monitoring Management Groups'
van de NWC samen te stellen met als taak
een classificatiesysteem voor de kwaliteit
van estuaria en kustwateren uit te werken.
Dit is inmiddels gebeurd in 1979. Als
getijdegrens werd een chloridegehalte van
ca. 200 mg/l aangehouden. De subwerkgroep stelde een indeling voor in 4 kwaliteitsklassen, gebaseerd op een punten-

waardering, waarbij de kwaliteit uit een
biologische, een aesthetische en een chemische gezichtshoek wordt beoordeeld.
Klasse 1: 24-30 ptn. 'good quality'; Klasse
2: 16-23 ptn. 'fair quality'; Klasse 3: 9-15
ptn. 'poor quality' en Klasse 4: 0-8 ptn.
'grossly polluted'. Tabel II geeft een volledig
overzicht van dit classificatiesysteem. Tot
dusver heeft de DOE nog geen beslissing
genomen over een eventuele toepassing van
dit systeem in het nationale waterkwaliteitsoverzicht van 1980.
Stand van de sanering van de
waterverontreiniging
Hier volgen thans nog enige gegevens over
de samenstelling en de zuivering van
afvalwater. De gemiddelde hoeveelheid
afvalwater bedraagt ca. 300 1 per inwoner
per dag (inclusief industrieel afvalwater).
De BOD van het afvalwater is gewoonlijk
200-300 mg/l, het gehalte aan ammoniak-

TABLE II - Proposed classification scheme for estuarine waters.
Points are awarded for meeting various standards of biological, aesthetic, and water quality. The total
number of points awarded determines the class into which the estuary or zone of an estuary falls.
Biological quality (maximum 10 points!
Allows the passage to and from freshwater of all relevant species of migratory fish, where
this is not prevented by physical barriers. (Relevant species include salmonoids, eels,
flounders, cucumber smelts, etc.)
Supports a resident fish population which is broadly consistent with the physical and
hydrographical conditions.
Supports a benthic community which is broadly consistent with the physical and
hydrographical conditions.
Absence of substantially elevated levels in the biota of persistent toxic or tainting substance
from whatever source.
Aesthetic quality (maximum 10 points)
Estuaries or zones of estuaries that either do not receive a significant polluting input or
which receive inputs that do not cause significant aesthetic pollution.
Estuaries or zones of estuaries that receive inputs which cause a certain amount of aesthetic
pollution bot do not interfere seriously with estuary usage.
Estuaries or zones of estuaries that receive inputs which result in aesthetic pollution
sufficiently serious to affect estuary usage.
Estuaries or zones of estuaries which receive inputs which cause widespread public nuisance.

2 points
2 points
2 points
4 points

10 points
6 points
3 points
0 points

The dissolved oxygen levels refer to those obtained under the worst conditions averaged with
depth where necessary, and over a tidal cycle. Under these circumstances a mean of 60 per cent
implies that for a substantial proportion of the time the oxygen level will be considerably above
60 per cent saturation. For this reason the classification does not include a higher value, say
80 or 100 per cent.
Overall estuary classification
24-30 points
Class1
16-23 points
Class 2
9-15 points
Class 3
0-8 points
Class 4
These classification describe the water quality of an estuary in overall terms. No attempt has been
made to couple them with adjectives as the Working Party felt it would be undesirable to apply
simple descriptive words to classes which incorporate such a diversity of quality assessments.

Het zuiveringsslib wordt voor 46 % benut
op landbouwgrond, voor 31 % gebruikt
voor terreinophoging, voor 20 % in zee
gestort en voor 3 % verbrand.
In 1970 waren er naar schatting 5000
zuiveringsinsallaties; hierop was 80 % van
de bevolking aangesloten. Dit percentage
was in 1975 gestegen tot 82 %. Het aandeel
van het Bruto National Product besteed
aan zuiveringsinstallaties nam toe van
0,45 % in 1963 tot 0,75 % in 1972.
In 1958was 12,8 % van de rivieren (betrokken op lengte) ernstig verontreinigd
(klasse 3 en 4). Dit percentage daalde in
1970 tot 9,1 % en in 1975 tot 7,3 %.
Daarop aansluitend steeg de lengte van de
rivieren in de hogere waterkwaliteitsklasse
tussen 1970 en 1975 zoals hieronder is
weergegeven:
Rivierklasse

NB. In deciding the aesthetic quality of an estuary or part of an estuary the following should
be taken into account: smell, colour, debris, oil, recognizable sewage solids etc., and including
natural turbidity, algal growth, and influx of floating oil from the sea, taking due account of the
frequency of such events and, in the case of turbidity, its cause.
Water quality (maximum 10 points)
Dissolved oxygen saturation:
exceeds 60per cent
exceeds 40 per cent
exceeds 30 per cent
exceeds 20 per cent
exceeds 10 per cent
less than 10per cent

stikstof ca. 30 mg/l en aan fosfor 10 mg/l.
Voorbezinktanks zijn normaliter gedimensioneerd op een verblijftijd van 2 uur voor
3 dwa. De slibbelasting in conventionele
actief-slibinstallaties varieert tussen ongeveer 0,15 en 0,4 kg BOD/kg actief slib/etm.
De concentratie aan actief slib is tussen
2500 en 5000 mg/l gelegen. Ca. 50 % van
het afvalwater wordt gezuiverd door actiefslibinstallaties, de overige 50 % door
oxydatiebedden. Oxydatiebedden zijn normaliter 1,8 m hoog en hebben een hydraulische belasting van ca. 0,5 m 3 /m 2 /dag en
een organische belasting van 0,1 kg BOD/
m 3 /dag. Het polijsten ('polishing') van
effluenten door 'lagooning' (nazuiveringsvijvers) en irrigatie over grasland wordt
toegepast op ca. 5 % van alle gezuiverde
effluenten, het polijsten met modernere
technieken zoals microzeven en snelle zandfiltratie geschiedt voor 6-7 % van de gezuiverde effluenten.

('unpolluted')
('doubtful')
('poor')
('grossly
polluted')
10 points
6 points
5 points
4 points
3 points
0 points

1958 (%) 1970(%) 1975 (%)
72,9
14,3
6,4

76,2
14,7
4,8

77,6
15,1
4,0

6.4

4,3

3.3

Voor de estuaria geldt het volgende
overzicht:
l.
2.
3.
4.

1970(%)
48,1
23,4
16,8
11,7

1971 (%)
49,4
23,2
14,2
13,2

1972 (<%,)
50,1
22,5
14,8
12,6

1975 (%)
49.6
25,1
14,8
10,5

Ook bij de estuaria valt dus enige verbetering in kwaliteit te bespeuren (klasse 1:
41 % in 1958).
De kwaliteitsverbetering bij de rivieren
werd bereikt niettegenstaande de zware
effluentlast van vele belangrijke rivieren.
• Vervolg op pagina 70

