JubileumcongresVWN

De waterleiding ende consument
Het 75-jarig bestaan van de Vereniging voor
Waterleidingsbelangen in Nederland, dat op
15 en 16 mei jl. in de Stadsschouwburg te
Nijmegen werd gevierd, heeft een rijke oogst aan
voordrachten opgeleverd over het thema 'De waterleiding en de consument'. Zo rijk, dat in dit
nummer slechts dievoordrachten konden worden
opgenomen die op de eerste dag werden uitgesproken, met voorbijgaan aan de welkomstrede
van de voorzitter van de VWN,ir. H. Haverkate,
die in tegenstelling tot zo menig andere gelegenheidsspreker, een genoegen was om aan te
horen, niet alleen wegens zijn polyglotterie
— de Engels-, Frans- en Duits-talige gasten werden
allen in vlekkeloos buitenlands toegesproken —
maar ook en vooral wegens de ondertoon van
relativiteit die in zijn woorden doorklonk.
Ir. H. M. Bosechter, die de verschillende sprekers
op de eerste middag en de volgende dag in-en
uitleidde en bovendien nog allen van hetzelfde
geschenk moest voorzien zonder in herhalingen te
vallen, hetgeen hemaltijd weer wonderwel gelukte,
deed in deze prettige spreekvaardigheid niet voor
de heer Haverkate onder. Trouwens, vele vande
sprekers waren niet alleen voorlezers van geschreven teksten en wie gewend is veel naar sprekers
te (moeten) luisteren weet, welk een uitzondering
dat is.
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Bij de omslngt'oto
Prins Claus (staande onder het waterleidingembleem) op het toneel van de Stadsschouwburg
te Nijmegen tijdens zijn openingstoespraak ophet
jubileumcongres van de VWN.In het boek van
ir. K. W. H. Leeflang 'Ons drinkwater in de
stroom van de tijd' is de rolvan de Prinsen van
Oranje bij de ontwikkeling van de openbare drinkwatervoorziening duidelijk geschetst. Deze Prins
der Nederlanden zet deze traditie voort.

degenen die vooral in de afvalwaterzuivering zijn
geïnteresseerd weer aan hun trekken moeten
komen. Aan hen zij hierbij vast medegedeeld,
dat de voorzitter van deNVA,prof. ir. A. C. J.
Koot, zijn hamer intussen heeft overgedragen aan
dr. ir. P. J. Huiswaard.

Van links naar rechts: mr. W. J. Geertsema,
Commissaris der Koningin in Gelderland;
drs. G. Drost, secretaris VWN; prins Claus;
ir. H. Haverkate, voorzitter VWN;
mr. Th. M. J. de Graaf, burgemeester van
Nijmegen.

Uitgave van:
Stichting tot uitgave van het Tijdschrift H 2 0

Redactie-adres 11 2 0:
Postbus 70, Rijswijk 2109

Vanzelfsprekend verleende de aanwezigheid van
Prins Claus, die bovendien zijn belangstelling voor
de openbare watervoorziening nog betoonde in
zijn toespraak tot het congres, de ochtendzitting
extra glans. Dat daarin de beide Van Marieprijswinnaars à 1'improviste voor de hun verleende
onderscheiding bedankten, verhoogde het aantal
sprekers in de morgenzitting weliswaar, maar
versterkte de atmosfeer van menselijke warmte
in deze jubileumviering.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven het optreden
van het Gelders Kamermuziek Ensemble, een
geschenk van de Gelderse waterleidingbedrijven
aan de VWN. Dit muzikale intermezzo werd met
een hartelijk applaus beloond.
In een volgend nummer van dit blad zullen de
overige voordrachten op het congres worden
gepubliceerd. Maar vóór hel zo ver is. zullen
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Bij de opening van het VWN-jubileumcongres

komt in het feit dat zij gezamenlijk hebben
opgericht en gezamenlijk beheren het
Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen, het K1WA. Dit houdt zich niet
alleen meer bezig met 'keuren', maar in
steeds uitgebreider mate met 'speuren'.

Van afgezaagd hout maakt men papier.
En daardoor is het logisch dat, in het
huidige streven naar hergebruik — of
're-cycling' zoals men dat in het Nederlands
noemt — veel afgezaagde meningen op
papier worden gebracht.
U zult zich kunnen indenken dat ik deze
papierverontreiniging wilde vermijden
toen ik de zeer op prijs gestelde uitnodiging
tot het houden van een inleiding op deze
voor u zo belangrijke dag met genoegen
aannam.
Geen afgezaagde watercitaten dus .. . zelfs
de aanprijzing 'àriston mèn hudór', van
alle dingen is water het beste, had ik
tegenover de velerlei consumenten die
vandaag het woord zullen voeren, willen
vermijden. Maar u hoort het. ..
Zijne Koninklijke Hoogheid
PRINS CLAUS

het spraakwater kruipt waar het niet gaan
kan...
Neen, ik wilde mijn inleiding in de eerste
plaats wijden aan mijn belangstelling voor
de ruimtelijke ordening in dit dicht
bevolkte land. Een ruimtelijke ordening,
die in steeds toenemende mate ook bij de
watervoorziening betrokken raakt.
Het is sommigen van u misschien bekend
dat ik zitting heb in het Presidium van de
Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening. Tot 31 december 1973 had ik
het genoegen in dit college met uw erelid
en bekende waterman, professor Krul
samen te werken. Dit als legitimatie om
hier op deze feestdag later in mijn verhaal
even én de ruimtelijke ordening én de
Raad van Advies in samenhang met de op
dit congres aan de orde zijnde vraagstukken aan te halen.
Er is een tijd geweest — ik weet dit uit het
ondeskundig doorbladeren van het Gedenkboek bij uw 50-jarig bestaan — dat men in
ons waterrijke land het grondwater en het
rivierwater op korte afstand van de
verbruikscentra kon winnen en het
— zo nodig na zuivering — kon distribueren. Toen kwam een periode, na de
Eerste Wereldoorlog, dat de wateronttrekking steeds meer een onderdeel moest
gaan uitmaken van de algemene waterhuishouding, waarbij de belangen en de
gevolgen van waterwinning ten behoeve
van bevolking en industrie moesten worden
afgewogen tegen die van land- en tuinbouw,
beheer van rivieren en kanalen, lozing van
afvalwater e.d.
Het is mij bekend, hoezeer uw vereniging,
zowel in commissionaal verband als door
persoonlijke inzet van haar leden, meewerkte bij vele onderzoekingen die in deze

periode werden verricht in opdracht van
de overheid en de waterleidingbedrijven,
o.m. door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, de Gezondheidsraad,
de Commissie Drinkwatervoorziening
Westen des Lands, de Commissie inzake
Wateronttrekking aan de Veluwe, enz.
En nu verkeren wij in de huidige, de naoorlogse, de derde periode, waarin de
waterbehoefte van uw bedrijven en de
industrie zich exponentieel aan het
ontwikkelen is, waarin kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare water steeds meer
moeilijkheden veroorzaken, waarin waterzuivering en wateropslag tot concentratie
van bedrijven voeren en steeds meer beslag
gaan leggen op steeds minder beschikbare
ruimte.
En dât isdan de reden, waarom ik met
zoveel genoegen het sprekersgestoelte heb
bezet (u ziet dat ik moderne technieken
niet schuw!).
Want in de ruimtelijke ordening moeten
wij het van de contacten met de ruimtegebruikers hebben, juist zoals u vandaag
uw water-consumenten aan het woord laat.
Nu is het mij zeer wel bekend dat na de
Tweede Wereldoorlog uw vereniging niet
meer alléén de waterleidingwereld vertegenwoordigt.
Integendeel, de bedrijven hebben zich
hecht aaneengesloten in de Vereniging van
Waterleidingbedrijven in Nederland,
de VEWIN. Dat is niet meer dan logisch,
omdat de kostbare maatregelen voor
adviseren, speuren en keuren bezwaarlijk
door een vereniging van personen als de
uwe kunnen worden opgebracht.
Maar het is mij ook bekend dat er
uitstekende samenwerking tussen beide
verenigingen bestaat, die o.a. tot uiting

In het kader van de inpassing van de
watervoorziening in de ruimtelijke ordening
wil ik nu gaarne iets zeggen over dit
onderwerp in het algemeen en de taak van
de Raad van Advies in het bijzonder.
In de Tweede Nota over de Ruimtelijke
Ordening in Nederland (1966) wordt de
functie van de Raad van Advies als zijnde
een concentratiepunt voor het meedenken
van de samenleving met de overheid,
omschreven. Hij heeft geen rechtstreeks
beleidvormende bevoegdheden, maar heeft
bij uitstek de taak te fungeren als
communicatiekanaal tussen regering en
samenleving en bij te dragen tot een intentieve uitwisseling van denkbeelden in de
overheids- en de particuliere sfeer.
In aansluiting aan deze taakomschrijving
heeft de betrokken minister de wettelijke
verplichting, de Raad over de hoofdlijnen
en beginselen die van algemeen belang zijn
voor de ruimtelijke ordening te horen,
terwijl het de andere ministers vrij staat,
het advies van de Raad in te winnen.
Voorts kan de Raad uit eigen beweging
adviseren.
Van de in de Raad vertegenwoordigde
organisaties wil ik er enkele noemen:
het Landbouwschap, het Bosschap, de gezamenlijke werkgeversverbonden, de
gezamenlijke vakcentrales, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Centrale
Raad voor de Volksgezondheid, de Stichting Recreatie, de Contactcommissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming, de
NV de Nederlandse Spoorwegen, het
Contactorgaan Beroepsvervoer etc., etc.
Het hoofdwerk van de Raad — het voorbereiden van adviezen — concentreert zich
meer en meer in commissies, die zowel uit
Raadsleden als uit deskundigen van
buiten de Raad en uit ministeriële vertegenwoordigers bestaan.
Enkele commissies wil ik u noemen:
Landelijke gebieden, Zuid-West-Nederland,
Bestuursvormen en bestuurlijke indeling,
Verkeer enVervoer, Stedelijke reconstructie,
Milieuvraagstukken die het nauwst bij uw
problemen betrokken is en tot voor kort
professor Krul tot voorzitter had.
Op het werk van deze en tal van andere
commissies berusten vele rapporten die de
Raad aan de minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening heeft uitgebracht.
Vele ervan zijn door de minister aan de
Tweede Kamer aangeboden en als Kamerstuk gepubliceerd.
In het kader van het verband tussen
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watervoorziening en ruimtelijke ordening
wil ik in het bijzonder uw aandacht
vestigen op de door de Raad in 1968
ingestelde Commissie Inpraak, zulks naar
aanleiding van een verzoek van de minister
om hem van advies te dienen over de
mogelijkheden om de bevolking nauwer te
betrekken bij de ruimtelijke problemen en bij
de voorbereiding van het ruimtelijke beleid.
Het is duidelijk dat het werk van deze
commissie ten nauwste samenhangt met het
doel waarvoor de Raad is ingesteld.
Verschillende adviezen, voorbereid door de
commissie, bracht de Raad dan ook reeds
uit, o.a. met betrekking tot inspraak bij het
ruimtelijke beleid op provinciaal niveau,
op het gemeentelijk niveau, bij de bepaling
van nationale bestemmingen en over de
openbaarheid bij de voorbereiding van het
regeringsbeleid inzake de ruimtelijke
ordening. Daarbij werd o.a. ingegaan op de
aanbevelingen van het bekende in 1970
onder de titel 'Openheid' uitgebrachte
rapport van de Commissie Biesheuvel,
de 'commissie heroriëntatie overheidsvoorlichting', die in 1968 werd ingesteld.
De Raad heeft aan het secretariaat een
'bureau inspraak' toegevoegd met het doel,
ervaringen met 'inspraak' in de ruimste zin
op alle niveaus te verzamelen. Van hieruit
kunnen bestuursorganen en de bevolking
geadviseerd worden omtrent de ervaringen
op het brede terrein van de inspraak
op planologisch gebied.
In 1966 verscheen de Tweede Nota inzake
de Ruimtelijke Ordening en thans is het
eerste deel van een soort Derde Nota in
druk verschenen, genaamd 'Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening', die de huidige
achtergronden, uitgangspunten en beleidsvoornemens van de regering behandelt.
In het beschikbare instrumentarium voor
de ruimtelijke ordening treedt de centrale
overheid richting gevend op voor de
opstelling van provinciale streekplannen en
gemeentelijke structuur- en bestemmingsplannen.
Een belangrijk instrument hierbij vormen
de structuurschema''s, die door de verantwoordelijke ministers worden opgesteld
als hoofdlijnen van het beleid in bepaalde
sectoren en die — na uitgebreide gelegenheid tot inspraak van de bevolking —
de hoofdlijnen van het nationaal ruimtelijk
beleid aangeven.
Als sectoren waarvoor in het kader van de
voorbereiding van de Derde Nota nu
structuurschema's zullen worden vastgesteld, noemt de Oriënteringsnota om.:
verkeer en vervoer (wegen, spoorwegen,
stedelijk vervoer, scheepvaartwegen, zeehavens, vliegvelden, buisleidingen, afvalstoffen, waterhuishouding, landinrichting,
militaire terreinen, elektriciteitsvoorziening

en .. . watervoorziening voor de bevolking
en industrie. Veelbetekenend staat achter de
voorbereiding van dit laatste structuurschema tussen haakjes: '(inmiddels gereed)'.
En hiermede ben ik tot de voornaamste
reden gekomen waarom het mij een genoegen is,vandaag het woord tot u te richten.
De beschikbaarheid van water, ook op de
langere termijn, is voor ieder van ons,
voor iedere bewoner van ons land, een
levensbelang. Ik vind het daarom bijzonder
belangrijk, dat door de publicatie van het
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening een duidelijk lange termijnplan
op tafel gelegd wordt, waaruit blijkt, hoe
de beschikbaarheid van water in de
komende 25 jaar kan worden veilig gesteld.
Maar juist omdat dit een levensbelang
voor iedere bewoner van ons land is,
vind ik het eveneens bijzonder belangrijk,
dat dit plan niet alleen maar bij wijze van
voorlichting of van verantwoording is
gepubliceerd, maar ook om echte inspraak
mogelijk te maken. Er is een procedure
gekozen, die duidelijk maakt dat iedereen
erover kan meepraten vóórdat meer definitieve beslissingen worden genomen, ni. de
procedure van de planologische kernbeslissing. Het gepubliceerde ontwerpStructuurschema wordt daarom een
'beleidsvoornemen' genoemd.
Dit beleidsvoornemen is in februari van dit
jaar ter inzage gelegd. Gedurende twee
maanden heeft iedereen gelegenheid gehad
zijn opmerkingen, wensen en suggesties over
het voorgenomen beleid in te dienen.
Daarvan is door 70 mensen en instanties
gebruik gemaakt. Het is overigens opmerkelijk, dat niet minder dan 15van deze
reacties betrekking hebben op de mogelijke
aanleg van een spaarbekken in zuidoostFriesland. Het aantal meer algemene
reacties is betrekkelijk gering.
De verdere gang van zaken is nu, dat de
Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening enkele maanden de tijd krijgt om
een advies aan de regering uit te brengen.
Daar zullen de ingezonden reacties en wat
op enkele hoorzittingen te berde is
gebracht bij worden betrokken.
De politieke betekenis van dit lange
termijnplan voor de watervoorziening is
groot genoeg om ook het Parlement bij de
besluitvorming te betrekken. Zodra de
de regering haar definitieve beslissing heeft
genomen, krijgt de Tweede Kamer deze
toegezonden om er desgewenst nog met de
regering over van gedachten te kunnen
wisselen.

Een belangrijk aspect van de planologische
kernbeslissingen heb ik nog niet genoemd,
ni. de omstandigheid dat deze procedure is
gericht op de inpassing in het algemene
ruimtelijke beleid van de regering.

Het grote belang van de drink- en industriewatervoorziening mag ons de ogen niet
doen sluiten voor niet onbelangrijke
neveneffecten van alle werken, die hiervoor
moeten worden aangelegd. Ik denk met
name aan het ruimtebeslag, de gevolgen
voor natuur en landschap, de invloed op
de algemene waterhuishouding en het
beslag op de financiële middelen. In een
vol land is geen enkel belang onaantastbaar,
ook niet de overigens volstrekt legitieme
behoefte aan water.
De vindingrijkheid van de mens om de
vervulling van zijn behoeften mogelijk te
maken is groot; de enorme technologische
ontwikkeling komt daaruit voort. Dat
neemt niet weg, dat wij zijn gaan inzien,
dat ook hieraan grenzen zijn. In de
Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening
wordt gezegd, dat de samenleving van
vandaag zich wat meer zal moeten aanpassen aan de toch beperkte mogelijkheden
van ruimte en milieu. Het structuurschema
voor de drink- en industriewatervoorziening
is zo opgezet, dat vergelijking met structuurschema's voor andere beleidssectoren
mogelijk wordt. Dit kan er in de toekomst
toe leiden, dat alsnog enige beperking in de
drink- en industriewatervoorziening zal
moeten worden geaccepteerd. Maar dit is
een probleem, dat ik om begrijpelijke
reden ter behandeling liever overlaat aan
mensen, die er meer van weten dan ik.
Ik kom aan het slot van mijn openingsrede.
Daarbij wil ik uw vereniging — mijn
betoog samenvattend — hulde brengen
voor de veelheid van persoonlijke contacten
en daaruit voortgevloeide zakelijke organisaties, die zij in de afgelopen driekwart
eeuw tot stand heeft weten te brengen.
Het is mij bekend dat de laatste jaren ook
naar gezamenlijke vergaderingen met
buitenlandse zusterorganisaties wordt
gestreefd en dat dit met de Duitse reeds
in praktijk is gebracht.
Met genoegen constateer ik dan ook de
aanwezigheid vandaag van verscheidene
van uw buitenlandse collega's.
Vooral lijkt mij uw blijvende samenwerking
met andere organisaties van belang in het
belang van uw tijdschrift, dat aanvankelijk
met de naam 'Water' werd aangeduid en
thans 'H2O' heet, waarmee de ondertitel
'Tijdschrift voor watervoorziening en
afvalwaterbehandeling' niet geheel in
overeenstemming is.
In elk geval, het streven naar zuiver H2O
is niet alleen loffelijk maar één van de
grondvoorwaarden van ons bestaan.
Moge het uw organisatie gegeven zijn ook
in de toekomst uw belangrijke functie te
vervullen ten zege van ons allen.

• •

•

Twee Van Marie-prijzen voor waterleiding-voortrekkers

U moet dus tussen de regels doorlezen en
als u dat op de juiste manier doet, dan
ziet u niet alleen een chronologische
opsomming van functies maar dan komt
de wijze, waarop die functies werden en
nog worden vervuld, even sterk naar voren,
dan komen de persoonlijke eigenschappen
in ruime mate tot uitdrukking.
U bent in 1943in dienst getreden van de
Duinwaterleiding van 's-Gravenhage,
u begon in de rang van adjunct-ingenieur
en u hebt in dat bedrijf alle opvolgende
ingenieursrangen vervuld.
U hebt u bekwaamd in het waterleidingvak
en u verwierf op vele en uiteenlopende
gebieden grote kennis en ervaring.
U werd dan ook spoedig leider van de
afdeling Nieuwe Werken.
In 1958 werd u bij enkelvoudige kandidaatstelling benoemd tot directeur van de
Haagse Duinwaterleiding, en de voorbereiding en de aanleg van de Lek-Duinwaterleiding waren de grote zaken die in uw tijd
aan de orde waren.

Na de openingstoespraak door prins Claus
reikte VWN-voorzitter ir. H. Haverkate
de Van Marie-prijzen uit aan ir. G. Wijnstra, directeur van het KIWA en van het
bureau van de VEWIN, en aan ir.K. W. H.
Leeflang, oud-hoofd van de Scheikundigbacteriologische afdeling van het PWN.
Tot de heer Wijnstra zei de voorzitter:
U bent de vierde man in de Nederlandse
Waterleidingwereld aan wie de Van Marieprijs wordt uitgereikt. Ik zeg dit met
nadruk, om de aanwezigen eerst en vooral
duidelijk te maken dat de Van Marie-prijs
een bijzondere onderscheiding is. De prijs
werd ingesteld in 1966. Wij mochten toen
de naam van onze oud-secretaris, de heer
Van Marie aan deze prijs verbinden en
de prijs voor de eerste maal aan de
naamgever uitreiken.
Sindsdien is de prijs tweemaal uitgereikt
en wel aan de heer Storm van 'sGravezande
en aan de heer Mensink.
In acht jaar is de prijs dus driemaal
toegekend en dat geeft voldoende aan,
hoe zeer de Van Marie-prijs als een bijzondere onderscheiding wordt aangemerkt.
De overwegingen die bij het besluit tot
toekenning van deze prijs hebben gegolden,
zijn neergelegd in een oorkonde, die behoort
bij de eigenlijke prijs — een plastiek,
ontworpen door de beeldhouwer Piet
Siegers.
De tekst op de oorkonde luidt:
'Het Bestuur van de Vereniging voor
Waterleidingsbelangen in Nederland, gelet
op het reglement van de op 14 december
1966 door de Algemene Ledenvergadering
ingestelde Van Marie-prijs en inzonderheid
gelet op artikel 2 van dit reglement,
luidende:
'De prijs kan worden toegekend aan
personen die zich op bijzondere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt voor de
openbare watervoorziening in Nederland'
overwegende:
dat de heer ir. G. Wijnstra
— van 1943 tot 1961 in dienst van de
Duinwaterleiding van 's-Gravenhage,
— van 1958 tot 1961 als directeur van dat
bedrijf,
— sedert 1961 als directeur van het
Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA NV,
— sedert 1964 als secretaris van de
Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland VEWIN
en
— sedert 1970 als directeur van het
Bureau van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland VEWIN

Uit handen van de VWN-voorzitter krijgt
ir. Wijnstra de Van Marie-prijs.

zich in voornoemde functies, maar zeker
ook daarbuiten door zijn taakopvatting,
zijn toewijding, zijn wijsheid en zijn dadenkracht, alsmede door inzet van al zijn
persoonlijke eigenschappen op zodanige
wijze heeft onderscheiden dat hem de
Van Marie-prijs ten volle toekomt,
besluit:
de Van Marie-prijs toe te kennen aan de
heer ir. G. Wijnstra en deze uit te reiken
tijdens de openingszitting van het Congres
ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum
van de Vereniging op 15 mei 1974 te
Nijmegen.
Deze overwegingen, zo vervolgde ir. Haverkate zijn toespraak tot de heer Wijnstra,
vormen de beknopte neerslag van de
gedachten van het bestuur. Beknopt om de
zeer prozaïsche reden dat het formaat van
de oorkonde een uitvoeriger vermelding
van kwaliteiten en hoedanigheden niet
toeliet.
V.l.n.r.: de heren dr. ir. J. E. Carrière,
ir. K. W. H. Leeflang en prof. W. F. J. M. Krul.

Maar niet alleen de grote lijnen hadden
uw aandacht. U hebt ni. de bijzondere
eigenschap om de bomen en het bos tegelijk
te kunnen waarnemen. Dat is een eigenschap die niet alleen in uw Haagse tijd tot
uiting kwam, u hebt deze kwaliteiten ook
meermalen ten toon gesteld wanneer u in
onze Vereniging ons op de hoogte stelde
van de vorderingen die op het gebied van
keuringen en speurwerk, vaststelling van
normen, enz. bij het KIWA werden
gemaakt.
Tot in de details kunt u over de vele en
uiteenlopende onderwerpen die aan de
orde zijn, verslag uitbrengen en tegelijk
stippelt u de grote beleidslijnen voor het
instituut uit. Er is nog een merkwaardige
combinatie, die bij uw persoonlijke eigenschappen opvalt. Er zijn mensen die alleen
handelen en er zijn mensen, die uitsluitend
beschouwen en overwegen. U doet beide
en dat op uitzonderlijk harmonieuze manier.
Op ogenblikken dat de dynamiek moet
overheersen, overheerst die bij u en op
ogenblikken, dat beschouwingen moeten
worden gegeven krijgen het bestuur van de
VEWIN of commissarissen van het KIWA
die van u.
Deze voortreffelijke eigenschappen komen
niet alleen tot uiting in de relatie tussen u
en het bestuur van de VEWIN danwei uw
commissarissen, maar we vinden ze in
gelijke mate terug in uw relatie tot uw
medewerkers.
Ik mag zeggen dat het enthousiasme en de
toewijding die al uw medewerkers kenmerkt
voor een groot deel te danken is aan de
prettige werksfeer die binnen het KIWA
heerst en ik heb geen schroom om deze
sfeer aan uw optreden en uw houding ten
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aanzien van het werk en uw medewerkers
toe te schrijven.
Mijnheer Wijnstra, uw persoonlijke kwaliteiten hebben u gebracht in de functies
die u thans bekleedt. Bekleden is maar
zwak uitgedrukt. Ik moet zeggen: functies,
die u met hart en ziel vervult.
Uw kwaliteiten zijn eveneens bepalend voor
de betrekkingen, die het K1WA en ook de
VEWIN met andere instanties en instituten
zijn aangegaan en op dit ogenblik onderhouden.

daardoor kunnen uitbreiden. Het verheugt
mij bijzonder dat het werk dat wij gezamenlijk doen, kennelijk tot tevredenheid
stemt, want zo mag ik toch wel de toekenning van de Van Marie-prijs interpreteren.
Dat geeft mij persoonlijk — en ik ben er
van overtuigd ook mijn medewerkers —
zeer grote voldoening.

Ik noem de goede relatie met het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening,
de voorname plaats, die het KIWA als
speurwerkinstituut is gaan innemen, de
samenwerking met de Stichting KOMO,
de samenwerking met de afvalwaterzuivering en niet in de laatste plaats: de samenwerking met buitenlandse onderzoekingscentra, waarvan ik noem: The Water
Research Association in Engeland en het
Onderzoekcentrum van professor Sontheimer in Karlsruhe.
De leidende positie die het KIWA op zo
vele punten heeft verworven, is zeer
onlangs weer eens tot uitdrukking gekomen
in het Brussels overleg inzake de Europese
coördinatie van speurwerk.
Uit de vele nationale instellingen binnen de
Europese Gemeenschap werd het KIWA
aangewezen om een State of the Art report
te maken van het speurwerk op het gebied
van de hyperfiltratie.
Bij een opeenvolging van zo vele hoogtepunten bestaat het gevaar dat men zijn
normen gaat verleggen en dat men voorbijgaat aan de grote en voortdurende inspanning, die aan het werk ten grondslag ligt,
zodat men tenslotte de geleverde prestaties
als geheel gewoon zou kunnen gaan
accepteren.

Vervolgens' richtte de voorzitter het woord
tot ir. Leeflang, die nog herstellende was
van een ziekte, die hem kort tevoren nog
in het ziekenhuis deed verblijven.
Ir. Haverkate wenste hem een spoedig
algeheel herstel toe en vervolgde:

Zeer geachte toehoorders, ons bestuur wil u
voor een dergelijke dwaling behoeden en
daarom verlenen wij vandaag met overtuiging en met onze hartelijke gelukwensen
de Van Marie-prijs aan ir. Gerben - KIWA Wijnstra.

Dankwoord ir. G. Wijnstra
Ik ben heel erg getroffen door de toekenning van de 'Van Marle'-prijs aan mij.
Dat gevoel wordt nog versterkt doordat ik
daarbij in gezelschap kom van ir. Leeflang,
die dezelfde prijs uitgereikt krijgt.
Ir. Leeflang behoort tot die kleine groep
van waterleidingmannen die in het
verleden enorm veel voor de openbare
watervoorzieningen hebben gedaan en die
ik bijzonder respecteer. Ik neem dan ook
aan dat de voorzitter helemaal geen moeite
zal hebben gehad met het opstellen van de
motivering voor de toekenning van de

Ir.Leeflang:veelzijdig auteur

Van Marie-prijs aan de heer Leeflang.
Ik weet niet of de voorzitter moeite heeft
gehad met de motivering die hij voor mij
heeft gemaakt, maar ik kan wel zeggen dat ik
er de grootste moeite mee zou hebben
gehad.
Wij kennen onze voorzitter. In zijn toespraken, dieik altijd bijzonder waardeer,
heeft hij vaak van die Bomans-achtige
woordspelingen die voor meer dan één
uitleg vatbaar zijn en waarbij je zelf het
nodige moet denken. Dat geeft mij
misschien in dit verband de ruimte in te
haken op het gezegde: 'alle waarheden zijn
betrekkelijk en alleen de betrekkelijkheid is
waarheid'. Want het is toch zo dat als men
zijn werk overdenkt en analyseert, men
onverbiddelijk tot de conclusie komt dat
daar veel leemten en onvolkomenheden in
zitten. En als men dan daarbij het geheel
overziende toch nog tot de conclusie komt
dat het resultaat in wezen nog niet zo
slecht is, dan moet men daar tevens bij
concluderen, dat dat vaak voor een groot
deel te danken is aan de medewerkers die
zo nauw om je heen staan en voorts ook
dat de omstandigheden vaak mee hebben
gewerkt. Dat geldt met name ook voor mijn
werk. Ik heb een voortreffelijk korps van
medewerkers, die mijn taak bijzonder
verlichten en ook veraangenamen. Daarbij
komt dat vele collega's uit de bedrijven
het werk van de VEWIN en van het KIWA
in brede lijn steunen. Van de andere kant
heeft ook de snelle technologische
ontwikkeling in de laatste decennia enorm
bijgedragen tot de ontwikkeling van het
KIWA, zowel op keurings- als op speurwerkgebied en ook de activiteiten van het
bureau van de VEWIN hebben zich

Ik heb de opdracht om aan u en aan de
vergadering de redenen, die aan de toekenning van de Van Marie-prijs ten grondslag
liggen, bekend te maken. Ik moet u bekennen, dat ik dat als een moeilijke opgave
ervaar. U moogt mij nu vooral niet
misverstaan, ik bedoel geenszins te zeggen
dat het een opgave was redenen voor de
toekenning bijeen te brengen; die waren
in ruime mate voorhanden.
Maar het is wel moeilijk om ze ook maar
enigszins volledig te noemen. Hoe zou ik
bijvoorbeeld volledig kunnen zijn omtrent
de meer dan 60 publicaties, die van uw
hand in de nationale en internationale
vakliteratuur zijn verschenen. Publicaties
die handelen over vele en veruiteenlopende
onderwerpen. Publicaties vooral, die niet
maar even geschreven konden worden,
maar die stuk voor stuk een gedegen en
tijdvergende voor-studie vorderden en die
ook inderdaad gekregen hebben.
Ik moge met een kleine selectie een indruk
geven van het zo brede terrein, dat deze
publicaties bestrijken:
— De loodoplossende werking van antivries-transformatoren.
— Negatieve drukken in open filters.
— Physische technologie van de waterzuivering.
— Onderzoek van de lysimeters van het
PWN.
Men zal met mij eens zijn, dat hier van een
breed, een zeer breed terrein moet worden
gesproken.
Maar er is meer.
Iemand, die artikelenreeksen schrijft onder
de titel: 'Het wonderlijke water' of
'Onze goede vrienden, de bacteriën', is met
meer bezig dan met de techniek of met zijn
vak alleen. We kunnen dan niet volstaan
met op de breedte te wijzen. Dan is er ook
nog of beter, dan is er in de eerste plaats:
de diepgang.
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Ik had moeite, om hetgeen ik hiermee
bedoel kort en kernachtig over te brengen.
Gelukkig hebben wij in ons midden iemand,
die de kunst verstaat gecompliceerde zaken
in enkele woorden treffend weer te geven.
Hem heb ik geraadpleegd, overigens zonder
dat hij het nog weet.
Toen de heer Leeflang afscheid nam van
het PWN stelde prof. Krul vast, dat
Leeflang werkte met wijsheid en humor op
zodanige wijze, dat het besef van 's levens
relativiteit de juiste plaats bleef innemen
in een vriendelijke belangstelling voor zijn
micro-medeschepselen en een evengrote
interesse voor zijn macro-medeschepselen.
Dit is het geheel en al. Dit vinden wij in
zijn geschriften, dat komt tot uiting in zijn
voordrachten en hierin ligt, dunkt mij, de
oorzaak van het feit dat ook degenen,
die niet een direct kontakt met hem
onderhouden de heer Leeflang kennen als
een vriendelijk, beminnelijk man.
Zijn uitgebreide kennis op zo vele terreinen,
zijn benijdenswaardig vermogen om zijn
gedachten te uiten en aan anderen over te
brengen en zijn wijsgerig kritische zin laten
tenslotte maar één aanduiding over: erudiet.
Mijnheer Leeflang, uw ambtelijke activiteiten vingen aan in 1927, toen u in dienst
trad van het Gemeente Waterleidingbedrijf
van Amsterdam. U was 23 jaar in dienst
van dit bedrijf en toen u overstapte naar
het PWN lagen er de bekende rapporten
inzake de toekomstige watervoorziening
van Amsterdam. Deze rapporten steunden
op uitvoerige, door u verrichte onderzoekingen en speurwerk betreffende infiltratie en waterzuivering.
In 1951,toen u een jaar bij het PWN
werkzaam was, volgde u de heer
Von Wolzogen Kühr op als hoofd van de
Scheikundig-bacteriologische afdeling.
U had wederom bemoeienissen met de
infiltratie en u leverde wederom een groot
aandeel in de oplossing van de vraagstukken, die de WRK-plannen meebrachten.
U leverde uw studies aangaande de waterwinning uit het IJsselmeer en tenslotte wijs
ik op uw adviezen, die bij de bouw van de
pompstations Castricum en Andijk van
doorslaggevende betekenis zijn geweest.
In dit alles ligt reeds voldoende grond om
de heer Leeflang met de Van-Marle-prijs
te eren.
Het houdt bij Leeflang echter niet op.
Naast zijn dagelijks werk heeft hij nog zeer,
zeer veel arbeid in commissariaal verband
geleverd en ook is hij vele malen als docent
voor de Vakantiecursus opgetreden.
Mijn vakgenoten zouden het mij voorts
hoogst euvel duiden, als ik niet zou spreken
over zijn speurwerk op het gebied van de
aantasting van rubberringen en de inter-

nationale reputatie, die hij hiermee verwierf.
Ook in de periode na zijn pensionering
is er geenszins sprake van kalm-aan doen
of van rust zoeken.
Zo schreef hij bijv. twee boeken in deze
periode. Het eerste boek handelde over
het domino-spel. Het is een wetenschappelijk-mathematische beschouwing over de
vele mogelijkheden, die dit spel biedt.
Het is te begrijpen dat het schrijven van
dit boek bij onze overwegingen geen rol
heeft gespeeld. Dat ik het toch noem is,
omdat het nog weer eens een extra aanduiding voor zijn brede belangstelling vormt.
Ik wil daarbij de objectiviteit niet uit het
oog verliezen en hierbij zeggen, dat ik een
psycholoog gesproken heb, die mij meedeelde dat de drang tot het schrijven van
dit boek waarschijnlijk niet geheel en al uit
mathematische belangstelling is voortgekomen.
Mijn zegsman achtte de mogelijkheid niet
uitgesloten, dat de heer Leeflang zo tussen
zijn 8e en 12e levensjaar vele malen domino
heeft gespeeld en daarbij zo vele malen
heeft verloren, dat het boek als een verlate
revanche moet worden aangemerkt.
Zijn meest recente boek is getiteld
'Ons drinkwater in de stroom van de tijd'.
Dit boek geeft de historie en de achtergronden van de ontwikkeling van de
drinkwatervoorziening in ons land weer.
Het is het boek, dat wij allen op dit
Congres mogen aanbieden, dank zij de
geweldige inzet en toewijding van de heer
Leeflang.
Ik wil mijn toespraak eindigen met een
citaat uit Leeflangs boek 'Laus aquae'.
Het citaat is een gedeelte uit de catechismus

der Natuur en daarin ligt besloten het
grootste compliment, dat wij hem zouden
kunnen geven. Het citaat luidt:
Volg, lieve Leerling, volg het voorbeeld
der opmerkende Ouden, die het zich niet te
laag rekenden, de hoedanigheden van dit
Element te beschouwen.

Dankwoord ir. Leeflang
en uitreiking 'Ons drinkwater in
de stroom van de tijd'
aan prins Claus
Aan het eind van mijn leven heb ik ervaren
dat een mens nooit te oud is om promotie
te maken. 25 jaar geleden bestond de
VWN, zoals u al zult beseffen, 50 jaar.
Bij die gelegenheid had ik de eer en het
genoegen lid van het bestuur te zijn.
Er is toen een gedenkboek verschenen,
dat er een beetje sjofel uitzag, want de tijd
was er toen nog niet naar om er een luxe
uiterlijk aan te geven. Maar de inhoud was
goed, dankzij de voortreffelijke medewerkers die wij mochten aantrekken.
Mij werd opgedragen van dat gedenkboek
de redactie te voeren. Nu, 25 jaar later,
heb ik niet de redactie mogen voeren,
maar heb ik het boek zelfs mogen schrijven.
Er liggen natuurlijk in vele gedenkboeken
en jubileumuitgaven allerlei brokstukken
van de legkaart, maar daartussen waren
enorme lacunes. Het was niet altijd even
gemakkelijk om die op te vullen; dat heeft
inderdaad veel inspanningen gekost.
U hebt het niet alleen bij dit boek gelaten
om mij de eer van de Van Marie-prijs
waardig te keuren, maar u heeft er veel
aan toegevoegd. Dan moet ik toch herhalen
wat de heer Wijnstra zo even zei:
'niemand werkt tegenwoordig meer alleen'.
Dat de prijs die u mij toekent de naam
draagt van mijn goede vriend Van Marie,
maakt die prijs voor mij dubbel waardevol.
Op dit ogenblik breekt het moment aan
dat iedere auteur, al is het maar de auteur
van een domino-boek, toch met enige zorg
tegemoet ziet, namelijk het ogenblik waarop
zijn werk uit de beslotenheid van zijn
werkvertrek in de openbaarheid komt.
Hij legt dan iets van zichzelf in andere
handen. Door uw woorden is dat mij
gemakkelijk gemaakt. Ik vertrouw dat u
dat boek welwillend zult willen ontvangen.
U begrijpt dat het niet mogelijk is om in
een beperkt bestek een zo rijke geschiedenis
als onze watervoorzieningen hebben in
details uiteen te zetten. Dan had ik een
standaardwerk in 12 delen moeten schrijven met 20 voetnoten onder iedere bladzijde, dat niemand meer gelezen zou
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hebben. Ik heb dus een keuze moeten
maken. U zult ook begrijpen dat die keuze
gekleurd is door mijn eigen vele jaren
werkzaamheid op dit gebied en u zult mij
dat ten goede houden. Maar niet alleen dat
u door de toekenning van deze prijs de
introductie van mijn boek bij mijn medeleden, voor wie het bestemd is,zo gemakkelijk hebt gemaakt, u hebt mij ook
verzocht het in de openbaarheid komen van
mijn boek symbolisch in te leiden.
Koninklijke Hoogheid, u hebt in uw
inleidend woord met zoveel waarderende
woorden gesproken over de watervoorzieningen, dat ik er niet aan twijfel of dit
boek zal toch ook wel uw belangstelling
hebben. Trouwens, ik zou zeggen dat
u uw hele toespraak een vervolg op mijn
boek zou kunnen noemen, want ik ben
geëindigd waar u zoeven begonnen bent.
Maar niet alleen de geschiedenis van een
stuk techniek van zo'n grote sociale
betekenis in onze samenleving zult u, hoop
ik, met belangstelling volgen, er is meer.
U zult in mijn boek ook vele menselijke
eigenschappen aantreffen. De menselijke
eigenschap van afkeer van iets nieuws, de
behoudzucht, de menselijke traagheid ook,
en daar tegenover voorbeelden van goed en
soms zelfs geniaal inzicht, van doorzettingsvermogen en menselijke geestdrift. Allemaal
eigenschappen die u in uw werk, dat zo
zeer op de toekomst is gericht, herhaaldelijk
zult hebben ontmoet en nog zult ontmoeten.
Daarom, Koninklijke Hoogheid, is het mij
een grote eer om u het eerste exemplaar
van mijn werk te mogen overhandigen.
Na het optreden

• •

van liet (leiders

Kamermuziek

Ems

•
ledere deelnemer aan het congres kreeg een exemplaar van het door de VEW1N
'Ons drinkwater in de stroom van de lijd' mee naar huis.

uitgegeven

boek:

Het water en de club vanRome

In het najaar van 1971 kwam de Club van
Rome in de publiciteit door de vermelding
van de resultaten van een onderzoek, dat
o.l.v. Dennis Meadows in opdracht van
deze Club was samengesteld. De exponentiële groei van de bevolking, gepaard
gaande met een steeds verder opgevoerde
consumptie per hoofd van de bevolking in
de hoog geïndustrialiseerde landen en de
daarmee samenhangende produktie heeft
een aantal gevolgen, die in onderlinge
wisselwerking catastrofaal zijn. Vermeld
worden: uitputting van de bodemschatten;
onvermogen om voldoende voedsel te
produceren; steeds toenemende vervuiling,
die het leven bijna onmogelijk maakt.
Binnen afzienbare tijd (50 à 100 jaar) zou
de sterk toegenomen bevolking door een

5.108 ha. Door verbetering van de efficiency
kan de stijging van het totaal aan irrigatiewater beperkt blijven tot 4,5.10 12 m 3 .
Ongeveer de helft van de 9.10 11 m 3 rioolwater die de bevolking produceert, kan
direct voor bevloeiing gebruikt worden,
het bevat waardevolle organische meststoffen (tabel I).

PROF. DR. R. TIMMAN
hoogleraar
Technische Hogeschool Delft

massale sterfte op natuurlijke wijze drastisch gereduceerd worden (iets wat overigens bij verschillende diersoorten regelmatig
gebeurt). Deze voorspellingen waren gebaseerd op een systeem-analytisch model,
dat met behulp van een computer was
doorgerekend.
In het rapport, dat een half jaar later
verscheen, werden de veronderstellingen,
waarop het model was gebaseerd, gepubliceerd samen met een aantal grafieken
(computer output). Het rapport heeft veel
kritiek ondervonden, ruwweg gezegd was
het model niet goed en was elk van de
bronnen, waaraan de gegevens ontleend
waren, onbetrouwbaar of onvolledig.
'La critique est aisée, mais l'art est
difficile', het is een ontzaglijke onderneming
een model te maken, dat essentieel veel
beter is en bovendien . . . er is géén twijfel
aan, dat de boodschap, die de Club van
Rome heeft gebracht een serieuze is, en
dat een voortgaan op de tot nu toe
gevolgde weg op één of andere wijze tot
de voorspelde catastrofes moet leiden.
Het water als zodanig komt niet als
afzonderlijke parameter in het model voor,
het wordt in het rapport wel genoemd als
één van de belangrijke factoren, die de
voedselproduktie begrenzen. De aggregatiegraad van het model is echter dermate
groot, dat deze factor niet expliciet wordt
genoemd.
Bij de verdere uitbouw van het model,
zoals die door prof. Linneman uit
Amsterdam wordt gemaakt (overigens
onder moeilijke omstandigheden) is dat wel
het geval. Een medewerker van de Technische Hogeschool Delft, ir. M. Viergever,
werkt hieraan mee en aan hem dank ik

ook de gegevens, die ik hier en daar zal
verstrekken. Volgens M. J. Lvovitch (The
world's water, Mir Publishers, Moscow
1973) vormen mondiaal de irrigatiesystemen de grootste consumenten van
zoet water. De 2.108 ha geïrrigeerde landbouwgronden in de wereld leveren ongeveer
evenveel op als de 12.108 ha niet géïrrigeerd land. Een totaal van 2,5.1012 m 3
water wordt jaarlijks aan rivieren en
grondwater onttrokken, meer dan 6 %
van het totale debiet van alle rivieren in de
wereld. Ongeveer 25 % of 600 km 3 gaat
terug naar de rivieren en het grondwater,
1900 km 3 gaat verloren, hoofdzakelijk
door verdamping of door infiltratie in de
bodem, vóór het de akkers bereikt.
Om een toekomstige bevolking van 6.3.109
te voeden moet de jaarlijkse voedselproduktie 5.109 ton graan bedragen of wel
ongeveer 4 x zoveel dan de thans geproduceerde hoeveelheid. Dit in de doelstelling
van de al of niet geïrrigeerde landbouw.
Indien de eerste 40 % van het totaal moet
opleveren, dus 2.109 ton graan, moet het
geïrrigeerde areaal uitgebreid worden tot

Ook voor de niet geïrrigeerde landbouw
is het water van essentieel belang. Men kan
ook hier verbeterde technieken invoeren
door de natuurlijke afwatering te beïnvloeden en daarmee het oppervlaktewater
vast te houden. (Hiermede kan ook nog
erosie worden tegengegaan, maar het heeft
wel gevolgen voor het debiet van de rivieren, zodat andere functies, zoals transport
(bevaarbaarheid) en energievoorziening
door waterkrachtcentrales worden aangetast).
Lvovitch acht het mogelijk door deze
beïnvloeding van de afwatering een verviervoudiging van de produktie te
bereiken (tabel II).
Het is overigens teleurstellend te constateren, hoe weinig over de hier geschetste
processen bekend schijnt te zijn in de
literatuur. Een serieus onderzoek over de
regencijfers en de verdampingsprocessen is
wel hier en daar locaal gedaan, maar juist
over de interessante gebieden, waar de
landbouw nog primitief is, is opmerkelijk
weinig bekend.
Het is verder opmerkelijk, dat het
industrieel gebruik van water veel kleiner
is dan het gebruik voor landbouw. Alle
steden en industrieën van de Sowjet Unie
gebruiken per jaar 12.109 m 3 ; een bedrag,
dat een gehele orde van grootte kleiner
is dan de behoefte aan irrigatiewater.
Andere functies van het water als transportweg en als bron voor energie worden hier
even aangestipt. Zonder twijfel zal de zee in
de toekomst als transportweg van grondstoffen, energie en voedsel van het allergrootste belang blijven, misschien zelfs nog
wel in belang toenemen voor het transport
van bulkgoederen. Het is echter twijfelachtig of het water als bron van energie
méér zal zijn dan een aanvulling, die locaal

TABLE I - Use of water to irrigate food crops.
" •

Irrigated
area
(million
hectares)
Present
Future
including:
pure water
sewage

Irrigation rate
(cubic metres
Total
per hectare)
annual use
Grain crop
W a t e r 1]sfiH
From Irretriev- From Irretriev-Total crop Per
per ton of
sources able loss sources able loss (million hectare
grain
tons)
(tons) (cubic metres)

190
500

13,000
8,500

9,000
7,700

2,500
4,250

1,900
3,850

570
2,000

3.0
4.0

3,300
1,900

425
75

9,000
6,000

8,000
6,000

3,800
450*

3,400
450*

1,700
300

4.0
4.0

2,000
1,500

*) Water remaining after use as drinking water and for domestic purposes.
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TABLE II - Approximate water use in producing food crop plant matter on non-irrigated land
(in terms of grain).
Grain harvest
Total
Per hectare
(mln tons)
(tons)
At present
In future
Difference

650
3,000
+ 2,350

Arable land
(millions of
hectares)

0.62
1.80
+ 1.18

misschien iets kan leveren, maar zeker niet
uitgebouwd kan worden tot een substantiële
bijdrage aan de steeds stijgende totaalbehoefte.
Gezien de samenstelling van dit jubilerende gezelschap leken deze functies niet
de meest interessante, de zee is immers
voor hen altijd tegenstander geweest.
Terugkomend op de boodschap van de
Club van Rome kan ik mij niet aan de
indruk onttrekken, dat in dit gezelschap
die boodschap eigenlijk oud nieuws was.
Mijn contacten met dit probleemgebied
gaan terug tot 1949, toen ik op het
mathematisch centrum samen met collega
Huisman rekende aan het beroemde zoutzoet scheidingsvlak in de duinen. Er waren
nog geen computers en de berekeningen
gingen uiterst moeizaam. Ik heb ze
nooit afgemaakt, want mijn functie

1,050
1,650
600

Amount of water needed to
produce plant matter
Total
Per hectare Per ton ofgrain
(eu km)
(eu m)
(eu m)
1,260
2,500
+ 1,240

+

1,200
1,500

1,940
830

300

1,110

veranderde. Dat het niet zo eenvoudig is,
blijkt wel hieruit, dat ook de oliemaatschappijen nog jaren met dit probleem
(water-olie) bezig zijn geweest. Uit die tijd
herinner ik mij de voor mij verrassende
mededeling (ik was wiskundige) dat in dit
natte land het water een zeer schaars
artikel is. In de afgelopen tijd heb ik de
ontwikkeling vanaf enige afstand gadegeslagen en ik ben er zo nu en dan eens bij
betrokken geweest. Het was een niet
aflatende worsteling met een groeiende
vraag, deze toenemende bevolking, uitputting van de bestaande bronnen, een voortdurend toenemende vervuiling (die steeds
onaangenamer vormen aannam door het
niet voldoende zelfreinigend vermogen) een
voortdurend opdringende zoutgrens, waartegen zeer ingrijpende maatregelen nodig
zijn, steeds hogere kosten, waardoor het
economisch aspect belangrijk werd:

Tijdens het optreden van het Gelders Kamermuziek Ensemble.

in het kort de gehele problematiek van
de Club van Rome op kleine schaal.
Terugkijkend op de afgelopen 25 jaar kan
ik mij, als niet-deskundige, niet aan de
indruk onttrekken, dat u steeds tegen de
problemen opgewassen geweest bent.
Zeker zijn er tijden geweest, dat wel de
noodzaak van nieuwe maatregelen was
ingezien en dat door de lange weg die ligt
tussen het herkennen van het probleem
en het realiseren van de technische oplossing de kwalijke effecten ook voor de
consument merkbaar waren. U bent er
echter in geslaagd de moeilijkheden de
baas te blijven.
Het feit, dat op deze kleine schaal een
groep deskundigen, zich wel bewust van
hun verantwoordelijkheid en in staat om de
problemen zo goed mogelijk te bestuderen,
zijn weg kan vinden, houdt een belofte in
voor de grote problematiek.
Evenals hier is een handelen, gebaseerd op
een zo goed mogelijk uitgevoerde studie
— zonder paniek en met alle middelen die
de moderne wetenschap ter beschikking
stelt — de enige manier om de bedreigingen
het hoofd te bieden en ik hoop, dat de
lering die uit de hier gevolgde gedragslijn
getrokken wordt, ook in het groot tot
hetzelfde resultaat leidt.

• •

•

Voorafgaande aan de vergadering werd een aantal
prominenten aan de Prins voorgesteld, links van
de Prins mr. Mitlis en rechts voorzitter Haverkate.

'You are these most eminentmen'
IWSA's congratulations for the VWN

You will understand that it has a special
significance to me to be here now, for the
International Water Supply Association
which I represent today, was in some sense
born in this town. It was in 1945 at the end
when I met professor Krul, that he and I
discussed this International Waterworks
Association which has become a great
international waterworks family. As a
result of that, a group of Englishmen came
to Amsterdam and then on to Arnhem
and Nijmegen, which of course was much
in our minds at the time of the end of the
hostilities in the last war and out of that
was born the association which I represent
here today. It is therefore a fitting place
for me to convey to you the congratulations of all your colleagues throughout

our rivers depends as much on the
preservation of the surviving natural flows
as it does on the reduction of the pollution.
Well, that is a viewpoint which those who
are dealing with rivers are entitled to hold.
We have considered in the past, just how
we can deal with the problems of providing
supply and providing it in quantity and
quality, those are good criteria I maintain
by which to work and I'll come to those a
litte more in a moment. The academics
are looking critically at what we are doing.
In every age there are new jargons and
new ends to be served and of course that is
right and proper. The established philosophies that we hold so dear should not go
unchallenged even though they may be
right. The engineer and other experts who
make decisions about water matters should
therefore welcome the opportunity to look
again at their work to see whether it is
fulfilling the changing demands of a
changing world.

MR. L. MILLIS,
CBE. JP,
president IWSA

the International Waterworks world.
On their behalf I record your past
achievements with pride and your future
prospects with confidence. It appears to me
that the theme of you conference is well
chosen. For who can doubt that after
75 years it is a good time to take stock of
one's achievements and to look at the
situation as it appears today and to reassess
the validity of some of the philosophies
which guide you in your work. We have
seen in recent times the tremendous
consequences of drought in Asia, in Africa,
and in other parts of the world. Untold
misery has been suffred, hundreds of
thousands of people have died. Massive
relief programs have been mounted but
they do not, as you appreciate, go to the
root of the problem. However, in your
country in Western Europe generally, as in
mine, we have removed during the last
century from our concepts the fear of
serious famine arising out of failure to
provide against droughts. The abiding
tribute to the water supply industry in your
country and in the Western world is not
only that it has removed the fear of
drought, but that the words typhoid and
cholera have dissappeared from our
vocabulary in the day-to-day world.
In Holland a pipe water supply to every
household has been virtually achieved and
so this is true of many of the Western
World countries.
When, therefore, you come to consider
at the end of 75 years how you stand
in relation to your consumers, you're
assessing the situation which I submit to
you is totaly different in Western Europe
and in the other advanced countries from

what it is in the world as a whole.
There are in the world as a whole less than
one third of the total population with a
pipe water supply. You here have been
dealing with perhaps one of the most highly
sophisticated water supply industries in the
world and you are using the most advanced
technologies and dealing with the subtile
problems which arise in modern western
civilisations. So, I suggest to you that when
we look at the word consumer, we have
uptil now considered them to be those who
are on the end of the pipeline, those who
pay us a watercharge. But today everyone
is the consumer in so far as water is
supplied and therefore the totality of your
actions affects the totality of your
population. I think again that you must
redefine this word consumer, for in the
modern Western World I suggest that we
ought to take as our text that those whom
we ought reasonably to have in contemplation by every decision we make and
every action we take, so that this is not
only to get the supplying of the water but
it is the consequents of supplying the
water that we really have to look at.
We are being criticized on this score.
At a recent conference in Londen it was
said that there is a danger that in
concentrating on the standard of effluents
discharged into our rivers, we will lose
sight of the need to preserve the natural
flows already there and in many cases
sadly reduced by abstraction.
The two problems are of equal importance
and deserve equal consideration and again
I quote, 'take away the water and you
take away the river, change the water and
you change the river'. The preservation of

We are practical people dealing with the
immediate problems and finding pragmatic
solutions. Your task then will be to find
those practical solutions within the framework of modern social thinking.
The current 'in' words are planning,
consumer choice, scarce resources, the
environment, cost benefit, marginal utility
prices, but perhaps in my simpler and
old-fashioned vocabulary the three words
which guide me are quantity, quality, and
price. What have we to say of these in the
light of modern criticism?
Modern water supplies as we all know
arose as a result of the growth of
population and the industrial revolution.
I won't have to take the experts through
the history of our rise in water supply.
We developed in the last century a sanatory
principle that guided us to give quantity
and quality in the towns, for it was the
town that provided the massive demand,
the town that has the problem of costly
carriage of water, the town that was the
scene of filth and stench, and once the
correlation was established between water
and disease, it was to the town that water
had to be supplied. There is no doubt as
to the future duty of the water enigneer.
In that day is was simply to get the water
to meet the demands, and when they rose,
to expand the supply system until finally
100 % of the town population was supplied.
Success in this field has so far been
realised that there is practically no-one in
the modern western world that has not
available a public supply. But of course
we have extended our objects merely from
households to industry, to the rural
population, and to making water available
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to farms. In most western European
countries the upward trend of water supply
has been at the rate of about 2% per annum.
Extrapolation of the trend of the curve
covering the past growth of water supply
has generally proved a good guide for
measuring future requirements and there
appears to me to be no reasons to suppose
that it would not prove as satisfactory in
the future but of course this has led people
to point out that in, say my own country,
the rate of increase is such that the quantity
of water required will be doubled in the
next 30 years. Clearly, so far, the basic
needs of our social contract with our
population have been fulfilled. Increasing
demand today is not arising from sanatory
needs but from industrial produgality,
home convenience and leisure indulgence.
Now I don't say that those things are
wrong but at least that's what the critics
are asking us to examen. We are living in a
crowded world. We are constantly being
reminded within national bounderies, that
land is a scarce commodity for which there
are many competing uses. So too we are
told that the availability must be assessed
in terms of total quantities to meet
competing uses. Of course in the terms of
the economist almost every commodity is
scare. But there is in no sense a scarcity of
water say, in the way that a fossil fill can
be ultimately and finally consumed.
What we have is of course a commodity
which is much in the nature of a crop and
which is annually replaced. We may of
course make much better use of the water
that we have by all our technical skills.
That we have always attempted to do and
you know all the heads that we are working
under; reduction of waste, re-use, recharge
of underground sources, estuarial barages,
desalination, better technical use by
industry, air-cooling substitutes for water
cooling, and all the other technical devises.
But the real area to debate is in how to
determine what in any given circumstances
the supplier ought to make available to
consumers. Is it possible, I ask in question,
is it possible to substitute? For a clear-cut
measurable objective like supplying the
total population with all it needs by a
subjective judgment is what is most
desirable and who is to be the judge and
how do you make the judgment?
That having conceded that health and
cleanliness are musts, having conceded that
the basic conveniences are clearly desirable
and have been adequately met and the
reasonable needs of industry and farming
is expected that it is argued that water
requirements beyond that ought to be
curtailed. It must be balanced on social
grounds against: one, total procurability of
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water sources; two, the use of scare capital
assets of land; three, the effects on the
environment, and four, the ultimate
pollution question. Every cubic meter of
water supplied it says is a cubic meter
polluted liquid to dispose of. That our
critics say we have within our national
boundaries almost reached the limits of
water availability for possible use. Two,
it's actual supply that creates a pollution
problem which is intending to distroy it's
own availability as well as other natural
resources. Three, to make further water
publicly available requires large use of land.
This term affects beauty and amenity in
our countryside as well as destroying the
pleasures of fishing and totally altering
the ecological balance.
Must we call a halt and if so, at what
point and who is to decide this?
What therefore is now been asked of the
engineer in making judgments is to move
to the realm of the measurable into the
area of the emotional. Thus the engineer's
task is becoming vastly more difficult.
He has been reared in the tradition of the
exact, the definite, and the logical.
He is asked to move into the realm of the
inexact, the indefinite, and the emotional.
In solving his problems he must, I suggest,
continue to produce all the facts but he
must, in addition, put forward an impartial
assesment of the sociological consequences
of his actions. How he would mitigate any
adverse effects, what on balance would be
the advantage of his efforts to the consumer?
If you do not agree to the idea of calling
a halt to the growth of water supplies then
you have to demonstrate that you can do it
without major damage to the social contract.
As the population increases and becomes
more sophisticated so its' demands have
increased and it is asking to be consulted
about these matters. What kind of water the
consumer desires to receive and what
social consequences would fall in such a
supply are matters which are being raised
at the present time.
As I said the first half of the 19th century
made the population what pleased to get
a supply at all and now they have reduced
the situation to such, that the quality
of water has been improved. For the
beginning of the last century was just to
get water supply, the second half was to
get a clean water supply, the third period
was at the turn of the century when the
chemistry of water was involved, the
bacteriology of water has followed and we
are now moving to the area of virology.
So some serious questions are being still
asked about the quality of water.
The question is put not what is important

in the work that we are already doing
but what you still do not know.
Just how much is left for us to find
out about the water we supply?
Some serious questions are now being put
for instance about blue babies, about lead
content of water supply, about the cardiac
effects alleged to result from certain waters.
Clearly we must accept that our duty is to
answer these questions and to obviate these
possibilities if it can be showed that they
exist. Will it come to the time that we get
alternative kinds of water for drinking
purposes, ought we to supply bottled water
for drinking purposes? These are problems
which no doubt will be looked at in the
future and certainly at least one undertaking of which I am aware, where the
nitrate content has risen precious near the
limits laid down in the World Health
Organization, there is a serious view being
taken as to the possibility of supplying
bottled water for pregnant mothers to
avoid the possibility of blue babies.
With pollution levels continually increasing
in the industrial areas we may be asked
to supply different qualities of water for
different purposes. The philosophy of this
must be checked as well.
I think that all the questions relating to the
quality of water have been solved in so far
as the basic ideas are put forward but
there remains this considerable area of
uncertainty and this must be looked at in
the future. The third problem of course is
price. At the present day in our western
society as I have said, quantity and quality
have been looked at pretty throughly but
the economists are beginning to move in
and to tell us how to run things and as
I can understand they are telling us how
wrong we have been all these 150 years.
I do not, I make it quite clear, even as
an economist, accept we have been wrong.
I stand by the water supply industry
which I have served and say that it is
without doubt the finest industry in the
world. One economist has recently said that
the reason why the water supply industry
is not expected economic criteria in its'
pricing policies is that economists have
failed to transmit to the industry the
classical paradox of value and its policy
implications. I personally respect this.
I do not believe that we do not know that
water is a scarce commodity in the Sahara
desert and would command a very high
price, but that where it is plentiful it
commands a low price. I think that we
have been sufficiently intelligent for a very
long while to realise that that is the simple
truth.
What the economist is saying to us is
that the additional water is getting more
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costly. We ought to charge a price which
in itself would cover thecost of the last,
the most expensive water produced by the
last works we build. That as we take the
totality of our cost and spread them over
the totality of our supply the average price
overall is less than the average cost of the
most expensive water produced by the
latest and most expensive works.
To charge prices based on average cost
overall it is said is wrong. Now the
object of price mechanism in a
freely trading market is to bring
about the equation of supply on demand.
But clearly as the supply increases to
the point of equality on average cost it tends
to approach the situation of a free supply
as it is for air.
The marginal cost may be indeed
considerably higher, but for most purposes
it will still be a minor consideration in the
individual budget for a water consumption
and consequently for its useis not the
charge, not the water charge itself, but the
capital cost of plumbing and the iron
mongry on consumers premises.
It is the cost of the fuel to heat the water
that is where the bill comes in.That isthe
limiting factor on the useof water, not
the charge we make for the water itself.
I do not for a moment accept the fact that
it is a wrong way to go about it because
during the last half century, the real wealth
of the average individual is increased and
he is therefore even less concerned than
before about the price of the water which
in his budget reflects so small a marginal
cost. His garden watering, his private
swimming pool, his luxury bathroom,
his boating, his swimming, his leisure use
of water indicate his ability to pay and
the effect on the marginal cost on his
budget of using the marginal cost would be
insignificant in theday to day useof water
in my view. Cheap water is not a crime.
Our permanent capital equipment is
represented by the invested capital and
we have invested that in thepast over the
last hundred, two hundred years at very
reasonable interest rates. It isin fact that
we are living on the fat of that capital to
some extent, wearegetting thebenefits of it.
The Metropolic Water Board for example,
50 years ago showed that the interest on
it's capital charges came to more than 50%
of its total expenditure. Today it represents
less than 20% of its capital expenditure.
So that wehave the opportunity of doing
what so many of us do,living in houses
which we bought cheaply and arenow
worth a lot of money, but do wethen go
sell them and buy a new house at a
higher price? Certainly not!We enjoy living
in the house and we are happy to know
that it is an increased valuable asset.

So the benefits of the past are being
returned to the consumer by a cheap water
rate and I do not quarrel myself with that
point of view.
The economist pricing rules seem to
me to be an attempt to reduce the
dyamism of an actual life to the
theoretical concept of the science.
But in the terms of every day practise
in a monopoly situation the only real
doubt to my mind is to what extent if at
all the economist theorising hasany
practical relevance to the charge for water
supply to the ordinary household and the
ordinary factory.To supply a commodity as I
have said in my book is not a shameful act
and I do not accept the argument that
goods can be too cheap. There is of course
the problem of cost benefits which weare
meeting more and more today.
Quantity, quality, and price represent the
basic traditional assessments of the water
problem. They served us well. They arein
my feeling still sound for the main criteria
on which to base our work, but they are
set now in terms of an affluent society
which is no longer seeking just to live but
attemping to make a judgement on how
best to live. Every decision and every action
must therefore be seen in the context of
its full impact on society. Not merely that
it achieves its own ends but one, what
damage it may do to the economics of
social fabric, what alternatives are
available, whether it should be done at all
taking into account not only economic
costs and benefits but the social costs and
benefits. This is the problem then in
present context at the present time.
Before I begin to move towards summing
up or closing may I just make a reference
to the difference between our situation and
those countries which are not so fortunate
as we are in the western world.
It is a totally different world.
It is not the slightest use looking at the
developing countries and offering them
the great package deals of the water works
of the modern western world.
They need a simpler form of effort.
We have, weare the 'haves' in this world
and the two thirds of the world are the
'have nots'.
The International Water Supply Association
is doing what it can to look at this
situation and for two thirds of the world
that have no pipe water supply the question
is: what can the western world to do help?
As you know Mr. van der Veen and
Mr. Eric Johnston of the United States
and other members of the International
Supply Association are looking to produce
a program for helping the individual
countries which are emerging or developing

or perhaps are even, in out of use word,
backward.
In this context I know that you and your
Engineer Association in Holland are fully
behind the International in producing what
it can as a program for the developing
countries and I would ask you to continue
in the good work that you have done,
and that, when wehave a meeting in
Brighton of the International Association
in August, you will support the program
which is put on on the subject of the
developing countries so as to insure that
our colleagues who come from those parts
of the world to our meeting can realise
that we have a deep interest in their work.
I thank the Netherland engineers who have
so much to contribute and who have
contributed so much.
AH that I have said, I think, goes to
show that the general criticisms are
being produced about the basis of the
philosophies that we have used in the past.
I have said that in my view the
philosophies relating to quantity, to
quality and to price have served us well.
I do not think they ought to be upset unless
it can be clearly demonstrated that there
are things to put in their place that are
more appropriate, more suitable for the
modern world and will give better results.
But wehave to operate within the social
economic contract which regulates the
relationships between all of usin the
modern society. The water engineer, therefore, must fit his activity in the totality of
the terms of its effects, good and bad taken
together, and seehowit affects his consumers
and his consumers are as I have said
anyone who is affected by his actions,
anyone who isaffected by his decisions.
That means consultation. It means also
that we must reorientate ourselves to a
public relations excercise, it means consumer
information, market research, consumer
consultation, perhaps some form of
consumer worker participation, it means a
public relation exercise on a considerable
scale, giving the people the facts and
listening to their views, their opinions,
their needs, and their complaints.
As everyone is a consumer either of goods
or the results of our activities then
everyone must come within our perview.
Your conference is looking at the relationship between the water engineer and the
consumer and I trust that I have indicated
in my views some of the problems that he
will have to deal with. But you have a
grand program which I am sure will make
a considerable contribution in the course
of this week to solving some of these
problems or at least throw some new
light on them.
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Namens de VEWIN

I am grateful and honored to have the
opportunity of being with you today and of
bringing to you, as I have said at the
beginning, the thoughts, good wishes,
and congratulations of all engineers
represented in the International Water
Supply Association. May you continue to
serve man well and may I as Frontinus
pointed out in the opening words of his
De Aquis 'only the most eminent men ever
served the water supply industry' and
clearly you are these most eminent men.

Als volgende spreker vermeldde het
programma de VEWIN-voorzitter, de heer
W. Mensink. De heer Mensink was toen
echter opgenomen in een Haarlems ziekenhuis. Niemand had er toen een vermoeden
van, dat de heer Mensink twee weken
later plotseling zou overlijden.

• •

•
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Aangezien ook de beide vice-voorzitters
van de VEWIN waren verhinderd, sprak
ir. C. van der Veen het congres toe.
Hij wenste de VWN namens het VEWINbestuur geluk bij het bereiken van haar
75e verjaardag. De VEWIN kon dus niet
door een 'bestuurder' worden vertegenwoordigd; 'u zult het met een directeur
moeten doen', aldus de heer van der Veen,
die vervolgde:

IR. C. VAN DER VEEN
directeur
Gemeentewaterleidingen (Amsterdam)

De heer Mensink was van plan bij deze
gelegenheid onder andere iets te zeggen
over de verhouding tussen het bestuurlijke
en het technische element in de openbare
watervoorziening. Daar was wel aanleiding
toe. De VWN is immers in hoofdzaak een
vereniging waarvan technici lid zijn, terwijl
in de VEWIN het beleidsaspekt meer op de
voorgrond treedt.
Er is de laatste tijd, o.a. in de discussie
over het Rapport Organisatie Toekomstige
Waterwinning van de zijde van de beleidspersonen en van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten nogal sterk gepleit
voor een uitsluitende zeggenschap in
verenigingen als de 'VEWIN' voor gekozen
bestuurders en daarmee gelijk te stellen
personen; met die laatste categorie werden
burgemeesters bedoeld.

^
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Mag ik mij beperken tot een opmerking
die ik ontleen aan hetgeen prins Claus
op 22 april 1974 heeft gezegd bij de
opening van de 'European Conference on
Electrotechnics' in een rede getiteld:
'The engineer in society'. Hij betoogt daar
dat: 'the engineers and not the politicians
are actually the pacemakers and inventors
of politics'.

ontkennen: de technicus geeft de politicus
vaak de handen vol werk!
Ik ben hier evenwel niet gekomen voor
algemene beschouwingen, maar om namens
de VEWIN de VWN geluk te wensen.
Bij de opening van het KIWA-gebouw in
1965 typeerde prof. Krul de VWN als
een vereniging, ontsproten aan het initiatief
van vrije mannen, die van gezelligheid
hielden; de opzet van dit congres toont aan,
dat de huidige VWN-generatie op dit punt
in het spoor der vaderen is gebleven.
Over de VEWIN merkte prof. Krul op,
dat haar oorsprong weliswaar niet van
vreemde smetten vrij is — ze is immers
voortgekomen uit de Vakgroep Waterleidingbedrijven, die als gevolg van
bezettingsmaatregelen tot stand kwam —
doch dat in de aderen van de daarna
in vrijheid geboren bedrijfsvereniging zuiver
Nederlands bloed vloeit.
Ik geloof dat het passend is, bij dit
jubileum te memoreren, dat de VEWINaktiviteiten voor een deel een voortzetting
vormen van het werk, dat de VWN is
begonnen.
Voordat de bedrijven waren georganiseerd,
hield de VWN zich al bezig met speurwerk,
met normalisatie, met keuringswerk,
statistiek en vakopleiding.

Als voorbeeld noemt hij het klimaat.
Tot vandaag is dat nog onbeïnvloed door
de mens en daardoor politiek irrelevant.
Vanaf het moment dat het weer technisch
beïnvloed of zelfs gemaakt zou kunnen
worden, zou er behoefte zijn aan een
minister voor het weer.

In dit verband herinner ik aan het instellen
door uw vereniging in 1934 van de
Keurings Commissie Waterleidingartikelen
onder voorzitterschap van de heer R. P. van
Royen, later onder ir. Gurck.

Zo beschouwd is de technicus de werkgever
van de politicus en deze zal het op een
feestelijke dag als vandaag niet willen

Het pleit voor de toenmalige bestuurders
van de VWN dat zij, toen de eisen van de
tijd en de belangen van de openbare water-
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voorziening het oprichten van een keuringsinstituut en van een bedrijvenvereniging
noodzakelijk maakten, daaraan con amore
hebben meegewerkt. Dat bracht met zich
mee het loslaten van aktiviteiten en
bemoeiingen en het overdragen van taken.
Een en ander is zonder strubbelingen
verlopen en dat tekent de goede verhoudingen, die in onze bedrijfstak bestaan.
De loyale medewerking van de VWN aan
de overdracht van aktiviteiten aan de
VEWIN is destijds zeer gewaardeerd.
Als bewijs daarvan is te noemen de
bepaling in de VEWIN-statuten, dat het
VWN-bestuur twee leden van het College
van Bedrijfsdirecteuren van de VEWIN
aanwijst en dat die CBD-leden tevens lid
van het bestuur zijn.

In de periode van 11 tot 25 februari 1974
werd door het NIPO in opdracht van de
VEWIN een enquête gehouden bij een
representatieve steekproef van 2453
Nederlandse gezinnen.
Deze steekproef van gezinnen werd a-selekt
getrokken uit het woningregisterbestand
van de Nederlandse gemeenten.
Per gezin werd één persoon ondervraagd:
hetzij het vrouwelijk gezinshoofd, hetzij het
mannelijk gezinshoofd.
Zo werden in totaal 1228 vrouwelijke en
1225 mannelijke gezinshoofden ondervraagd.

Indien het VEWIN-bestuur in de toekomst
uitsluitend zou bestaan uit bestuurders met
een politieke verantwoordelijkheid, zou
— u merkt het — op dit punt de relatie
met de VWN een andere worden. Mocht
het die richting heengaan dan komt het mij
voor dat VWN en VEWIN gezamenlijk
aan dit facet aandacht zouden moeten
geven; ook omdat hieruit wel eens een
heroriëntering van de onderlinge verhouding en taakverdeling zou kunnen voortvloeien.
De onderlinge verhouding is in de periode
waarin onze organisaties naast elkaar
bestaan, steeds goed geweest; er heeft altijd
een goede samenwerking en een vriendschappelijke onderlinge verhouding geheerst.
Die kwam o.a. tot uiting in een zekere
financiële band, maar ook in gezamenlijke
aktiviteiten, zoals destijds in het tijdschrift
'Water' en thans in H2O, dat zich heeft
ontwikkeld tot een toonaangevend blad op
ons gebied. Ook in het Nederlandse
Comité voor de International Water Supply
Association werken VWN en VEWIN met
anderen samen.
Onze beide verenigingen wacht een
plezierige maar zware taak bij de organisatie van het Internationale Congres van
de IWSA in 1974 te Amsterdam.
Tenslotte vinden VWN en VEWIN elkaar
in het bloeiende KIWA waarvan de
geboorteakte op 5 augustus 1948 te Amsterdam werd getekend door de VWN en als
voorloper van de VEWIN, door de Vakgroep.
Bij zulke nauwe banden en goede
betrekkingen heeft de VEWIN daar graag
een bescheiden bijdrage aan willen leveren
door de uitgave van het boek van
ir. Leeflang, en het beschikbaar stellen
van de uitkomsten van het Consumentenonderzoek, dat één van de onderwerpen
van dit congres vormt.

• •

•

De steekproef is naar geografische
spreiding, inkomensgroepen, leeftijdsgroepen en gezinssamenstelling representaDRS. F. C. G. DE BUYZER,
Nederlands Instituut voorde
PubliekeOpinieNIPO,
Amsterdam
tief voor de Nederlandse gezinsbevolking.

hoofden opgeeft nooit water te drinken,
bedraagt dit percentage in het oosten van
het land (Overijssel en Gelderland)
slechts 22.
Het naar verhouding hoge percentage nietwaterdrinkers in de grote steden wordt
vooral veroorzaakt door Rotterdam:
in deze stad met randgemeenten geeft 40 %
van de ondervraagden op nooit water te
drinken. In de agglomeratie Den Haag
bedraagt het percentage niet-waterdrinkers
36, maar in Amsterdam slechts 26.

Het gebruik van water
Ongeveer 3 op de 4 volwassenen drinken
wel eens of regelmatig water
De vraag: Drinkt u zelf wel eens water
of niet? wordt door 72 % van de ondervraagden bevestigend beantwoord.
Over de geconsumeerde hoeveelheden zegt
men het volgende:
TABEL I.
Allen

Vrouwen

Mannen

%

%

%

Drinkt nooit water
Drinkt wel water nl. per dag:
Minder dan één glas/kop
Eén glas/kop
Twee glazen/koppen
Drie glazen/koppen
Vier glazen/koppen
Vijf glazen/koppen of meer
Geen opgave

28

31

25

26
19
14
6
3
3
*

26
21
11
6
2
3

27
18
17
7
3
3

*

*

Totaal

100

100

100

(* = minder dan ^ %)
Onder mannen is het aantal waterdrinkers
en de gemiddelde hoeveelheid iets groter
dan bij de vrouwen.
Naar leeftijd is er eveneens verschil:
met de leeftijd neemt het aantal waterdrinkers af.
Er is geen verband geconstateerd tussen het
al dan niet drinken van water en de hoogte
van het inkomen.
Regionaal gezien zijn er wel opmerkelijke
verschillen: terwijl in de drie grootste
steden van ons land (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) 35 % van de gezins-

Bad of douche in 9 op de 10 woningen
Ongeveer 15% der gezinnen beschikt in de
woning over een badkamer met ligbad;
bijna 80 % van de gezinnen beschikt over
een douche en 10 % beschikt over geen
van beide.
Het ontbreken van een bad- of doucheruimte komt naar verhouding veel voor
bij oudere ondervraagden (in de leeftijdsgroep van 60 jaar of ouder beschikt 23 %
niet over een bad of douche in de woning),
bij de minder gesitueerden (27 % van de
ondervraagden met een jaarinkomen
beneden ƒ 12.000,— hebben geen bad of
douche in hun woning) en in de drie
grootste steden (14 % van de ondervraagden heeft in Amsterdam, Rotterdam
of Den Haag een woning zonder bad- of
doucheruimte).
Gemiddeld gebruikt men in het Nederlandse gezin het bad of de douche vijfmaal
per week.
Uitgaande van een gemiddelde gezinsgrootte van 3,5 personen betekent dit,
dat men gemiddeld 1% maal per week een
bad of douche neemt in zijn of haar
woning.
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Het verband tussen gezinsgrootte en aantal
keren dat bad of douche worden gebruikt
is als volgt:
TABEL II.
Gezin bestaande uit
1 t/m 3 4of 5 6personen
Gebruikt bad/douche personen personen ofmeer
perweek
<%
%
%
Minder dan eenmaal
Eenmaal per week
Twee of driemaal
Vier of vijfmaal
Zes of zevenmaal
Acht t/m veertienmaal
Vijftien t/m twintigmaal
Meer dan twintigmaal
Geen opgave
Heeft bad/douche

2
10
32
21
21
10
3

*
—
100

—
4
18
17
25
24
6
5

1
8
17
8
22
23
11
10

*

—

100

100

(* = minder dan Y-i %)

Voorts neemt de gebruiksfrekwentie van
het bad of de douche toe met het inkomen.
Gezinnen met een inkomen tot ƒ 12.000,—
gebruiken gemiddeld drie à viermaal per
week bad of douche, terwijl dit in gezinnen
met een jaarinkomen boven ƒ 24.000,—
gemiddeld zes à zeven maal per week
gebeurt.

Samenvatting
De belangrijkste conclusies uit het consumentenonderzoek over de waterleiding
kunnen als volgt worden samengevat:
a. Gemiddeld sproeit 76 % van de tuin-bezitters 's zomers hun tuin; de was
wordt tweemaal per week gedaan; per persoon wordt gemiddeld 1Yi maal
per week een bad of douche genomen.
b. In 8 op de 10 gezinnen verwacht men voor de komende jaren een ongeveer
gelijkblijvend waterverbruik.
c. Leidingwater wordt door 86 % van de Nederlanders betrouwbaar geacht.
De overigen vinden het niet altijd betrouwbaar om te drinken. Deze groep van
14 % noemt als redenen van mindere betrouwbaarheid vooral smaak, vuil,
fluor, chemische stoffen als chloor en kalk.
d. 63 % der ondervraagden noemt de kwaliteit van het leidingwater ronduit goed,
terwijl ruim 28 % spreekt van een redelijke kwaliteit.
e. De prijs van leidingwater wordt overwegend redelijk gevonden. De helft van
het aantal ondervraagden blijkt het betaalde bedrag niet te kunnen opgeven.
f. Iets meer dan de helft der ondervraagden (51 %) meent, dat voor de
zuivering van afvalwater een bedrag in rekening zou moeten worden gebracht,
dat wordt berekend aan de hand van het watergebruik.
g. Klachten over storingen of onvoldoende druk komen nauwelijks voor.
Het werken met winst of kosten dekkend werken, wordt als juist beoordeeld.

TABEL III.

Half Nederland besproeit de tuin
In ongeveer de helft van de Nederlandse
gezinnen (49 %) werd in de zomermaanden
voorafgaande aan het onderzoek de tuin
regelmatig of zo nu en dan besproeid.
De overige gezinnen in ons land hebben
geen tuin (36 %) of hebben wel een tuin
maar besproeien deze niet (15 % ) .
Het tuinbezit varieert sterk met het woongebied: in de drie grootste steden heeft
75 % van de ondervraagden geen tuin,
terwijl in het oosten en zuiden van het land
gemiddeld slechts 18% van de gezinnen
geen tuin heeft.
Naar inkomensgroepen zijn er eveneens
belangrijke verschillen: terwijl 44 % van de
gezinnen met een jaarinkomen beneden
ƒ 12.000,— geen tuin heeft, wonen 29 %
van de gezinnen met een jaarinkomen van
ƒ 24.000,— of meer in een woning zonder
tuin.
Over het aantal keren, dat de tuin in de
afgelopen zomer werd besproeid, zegt men
per woongebied het volgende (tabel III).
In de drie noordelijke provincies is men
naar verhouding het zuinigst met water als
het om besproeien van de tuin gaat: meer
dan eenmaal per week wordt dat daar in
weinig gezinnen gedaan, terwijl een hoog
percentage tuinbezitters in Groningen,
Friesland en Drente de tuin nooit
besproeien.
Dit besproeien van de tuin gebeurt in de
helft van de gezinnen (53 %) met de tuin-

Allen

A'dam,
R'dam,
Den Haag

Besproeide de tuin

%

%

%

%

%

%

Meer dan eenmaal per week
Eenmaal per week
Eenmaal per 14 dagen
Minder vaak, alleen bij
aanhoudende droogte
Nooit

11
8
4

6
4
1

13
9
3

5
4
4

15
13
5

14
10
5

26
15

11
3

16
13

31
27

30
18

34
20

Heeft een tuin

64

25

64

71

81

83

slang in de hand, terwijl ongeveer 1op de 3
gezinnen (34 %) een automatische sproeier
gebruikt. Met een gieter wordt door 17 %
van de gezinnen, die hun tuin besproeien,
gewerkt. Uit deze percentages blijkt, dat in
sommige gezinnen de gieter wordt gehanteerd naast de tuinslang of de automatische
sproeier.
Het sproeien gebeurt doorgaans (in 86 %
van de gezinnen die de tuin besproeien)
'savonds na zonsondergang. In 6 % van
de gezinnen komt besproeien zowel overdag
als 's avonds voor.
De auto wordt gemiddeld eenmaal per
3 weken gewassen
In 6 op de 10 Nederlandse gezinnen heeft
men de beschikking over één of meer
personenauto's.
Het autobezit loopt sterk uiteen met onder
meer het woongebied: 66 % van de gezinnen in de drie zuidelijke provincies beschikt

Rest
Westen

Noorden
(Gr.,
Fr., Dr.)

Oosten
(Ov.,
Gld.)

Zuiden
(Zeel.,
N.-B., L.)

over een auto tegenover 52 % van de
gezinnen in Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag.
Over het aantal keren, dat de auto wordt
gewassen, zegt men onderverdeeld naar
inkomensgroepen het volgende (tabel IV).
Minder gesitueerden wassen hun auto
gemiddeld iets vaker (eenmaal per 14 dagen)
dan ondervraagden uit de hogere inkomensgroepen, die dit gemiddeld eenmaal per
maand doen.
Het wassen van de auto gebeurt even vaak
met een slang als met één of meer emmers
water.
In 4 % van de gezinnen, waar een auto
wordt gewassen, komt zowel het één als
het ander voor.
Maandag nog steeds de belangrijkste
wasdag
In bijna 9 van de 10 gezinnen (89 %) heeft
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m e n de beschikking over een wasmachine.
H e t bezit van dit huishoudelijk a p p a r a a t
loopt uiteen m e t o n d e r meer het woongebied: 83 % van de gezinnen in d e drie
g r o t e steden tegenover 93 % v a n de
gezinnen in de drie zuidelijke provincies
(Zeeland, N o o r d - B r a b a n t en L i m b u r g ) .
Uitbreiding van het a a n t a l wasmachines
valt nauwelijks te verwachten. Alleen bij de
jonge gezinnen (leeftijd tot en m e t 29 jaar)
heeft 2 % van de o n d e r v r a a g d e n aanschafp l a n n e n v o o r een w a s m a c h i n e in 1974
d.w.z. 1 o p d e 5 gezinnen uit die leeftijdsgroep, die n u nog geen w a s m a c h i n e bezitten.
Over de dagen, w a a r o p d e was w o r d t
g e d a a n , vermelden o n d e r v r a a g d e n uit verschillende leeftijdsgroepen het volgende
(tabel V ) .
N o g steeds blijkt in bijna 6 o p de 10
N e d e r l a n d s e gezinnen d e m a a n d a g wasdag
te zijn. Als tweede dag, w a a r o p veel huisv r o u w e n d e was doen, k o m t d e vrijdag
n a a r voren.
U i t het totaal van d e a n t w o o r d e n blijkt,
d a t in het N e d e r l a n d s e gezin gemiddeld
ongeveer tweemaal p e r week de was w o r d t
gedaan.
I n 4 o p de 5 gezinnen m e t een w a s m a c h i n e
w o r d t de was overdag gedaan, terwijl 1 o p
de 5 huisvrouwen m e t een w a s m a c h i n e dit
a p p a r a a t 's a v o n d s of 's nachts laat draaien.
Enige toename van waterverbruik

verwacht

I n 80 % v a n de o n d e r v r a a g d e gezinnen
verwacht m e n dat het waterverbruik in de
k o m e n d e jaren ongeveer gelijk zal blijven.
D a a r n a a s t v e r w a c h t m e n in 12 % v a n de
gezinnen in de k o m e n d e jaren m e e r water
te gaan gebruiken, terwijl 7 % v a n d e
gezinnen een lager waterverbruik voorziet.
1 % van de o n d e r v r a a g d e n heeft over dit
o n d e r w e r p geen oordeel.
P e r saldo v e r w a c h t e n d e gezinnen d u s een
lichte t o e n a m e in h u n verbruik.
Als redenen v o o r verwacht m e e r v e r b r u i k
w o r d e n o n d e r m e e r genoemd:
— kinderen worden groter, kinderen gaan
m e e r water gebruiken, opgroeiende
kinderen (34 % ) ;
— in v e r b a n d met gezinsuitbreiding,
groeiend gezin, b a b y o p k o m s t (24 % ) ;
— d o o r aanschaf w a s a u t o m a a t (14 % ) ;

TABEL IV.
Jaarinkomen
Allen
Wast de auto

%

Meer dan eenmaal per week
Eenmaal per week
Eenmaal per 14 dagen
Eenmaal per maand
Minder dan eenmaal per maand
Nooit, laat dit altijd doen
Nooit, vindt autowassen overbodig

2
11
15
13
13
4
2

Heeft auto

%

60

%

%

%

2
8
7
4
3
1
1

1
12
14
12
10
3
2

4
11
18
17
15
4
2

2
13
22
20
16
10
3

2
12
13
11
16
6
1

26

54

71

86

61

30 t/m
39 jaar

40 t/m
49 jaar

50 t/m
59 jaar

60 jaar
of ouder

Leeftijd
Allen

t/m
29 jaar

Doet de was op:

%

%

%

%

%

%

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Laat dit doen/gebeurt bij wasserette e.d.

58
18
19
22
28
17
8

57
22
33
30
39
24
12
18

61
21
27
25
37
19
10
13

63
19
16
27
29
18
9
13

60
15
12
14
19
15
6
19

48
8

188

235

213

194

160

117

Totaal

18

6
7
7
8
1
32

TABEL VIL
Allen
De smaak is niet goed, nare vieze smaak, akelige bijsmaak
Zit soms vuil in, zitten zwarte stukjes in, roest in het water, water
is verontreinigd
Ben tegen fluor, dokter zegt dat water ongezond is door fluor, omdat
er fluor in zit
Te veel chemische stoffen in het water, allerlei kunstmatige toevoegingen,
chemische zuiveringsmiddelen
Voor kleine kinderen slecht voor de gezondheid, dokter waarschuwt
er steeds voor om ongekookt water voor baby te gebruiken,
meer kans op ziekte, kinderen worden misselijk, krijgen buikloop
Er zit teveel chloor in het water, de chloorsmaak is vies
Water bevat te veel kalk, niet lekker, te hard
Het milieu is hier erg vervuild, het Rijnwater is sterk vervuild,
niet fris door milieuvervuiling
Sterk afhankelijk van de plaats, waar je woont, in het westen van het
land is het water minder betrouwbaar, het is plaatselijk erg verschillend
Er zit ongedierte in, veel bacteriën in het water, microben in slecht water
Overige redenen o.a. onvoldoende controle op de kwaliteit, er wordt
veel over geschreven, je hoort zulke gekke dingen
Kan geen redenen noemen
Totaal (vindt leidingwater niet betrouwbaar)

Vrouwen Mannen

%

%

%

21

18

23

14

17

10

13

8

17

12

10

14

12
11
7

16
10
6

8
12
9

6

7

6

7
r 3

6
4

8
2

3
11

4
11

3
10

120 (m)

117 (m)

122 (m)

(m) = Meervoudige antwoorden, d.w.z. sommige ondervraagden noemen meer dan één reden.

babywas, m e t kleuters veel wasgoed
(22 % ) ;

Degenen, die vermindering van h u n verb r u i k verwachten lichten dit o n d e r m e e r
als volgt toe:

zuiniger m e t het water, ik let o p zuinig
watergebruik in mijn gezin, o p g r o n d
v a n de m i l i e u p r o b l e m e n w o r d t er m e e r
o p waterverbruik gelet (7 % ) .

— kinderen worden groter, dus m i n d e r

°/o

TABEL V.

— krijgen een douche, een ligbad (8 % ) .

— gezin w o r d t kleiner, kinderen gaan de
d e u r uit, gaan t r o u w e n (52 % ) ;

tot
ƒ 12.000 ƒ 18.000 ƒ 24.000
geen
ƒ12.000 tot ƒ18.000totƒ24.000 of meer
opgave

I n de gezinnen, w a a r geen b a d of d o u c h e
in de w o n i n g aanwezig is, w o r d t in m i n d e r

gevallen een t o e n a m e van het waterverbruik verwacht d a n in de overige
gezinnen.
Hetzelfde geldt voor de gezinnen zonder
w a s m a c h i n e (met uitzondering van de
o n d e r v r a a g d e n met aanschafplannen voor
een wasmachine, die allen een t o e n e m e n d
verbruik verwachten) en de gezinnen
zonder auto.
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D e kwaliteit van het water

TABEL VIII.

D e v r a a g Vindt u leidingwater in ons land
altijd betrouwbaar om te drinken of niet?
Voor u zelf? En voor kleine kinderen?
w o r d t als volgt b e a n t w o o r d .

Vindt kwaliteit
van het water

Wel betrouwbaar
Niet betrouwbaar
Geen oordeel
Totaal
Vindt leidingwater
voor kleine kinderen
Wel betrouwbaar
Niet betrouwbaar
Geen oordeel
Totaal

Allen

Vrouwen Mannen

Totaal

%
13
1
100
Allen

85
13
2
100

%

13
1
100

Vrouwen Mannen

%

%

%

79
16
5

77
17
6

81
15
4

100

100

100

Speciaal de v r o u w e n zijn v o o r kleine
kinderen iets w a n t r o u w e n d e r over d e
kwaliteit v a n leidingwater als drinkwater
d a n v o o r zichzelf.
R e g i o n a a l zijn er vrij grote verschillen:
in de drie noordelijke provincies n o e m t
94 % v a n d e o n d e r v r a a g d e n het leidingwater b e t r o u w b a a r o m te drinken, in de
drie grote steden is dit percentage 75.
O o k v o o r kleine kinderen is de beoordeling
in het n o o r d e n des lands het gunstigst:
88 % wel betrouwbaar tegenover 67 % in
A m s t e r d a m , R o t t e r d a m en D e n H a a g .
O n d e r v r a a g d e n uit de h o g e r e inkomensgroepen beoordelen de b e t r o u w b a a r h e i d
van het leidingwater gemiddeld iets
gunstiger dan de m i n d e r gesitueerden.
V a n degenen, die leidingwater voor
zichzelf wel b e t r o u w b a a r vinden o m te
drinken, drinkt 26 % nooit water.
V a n hen, die leidingwater niet altijd
b e t r o u w b a a r achten, geeft 41 % o p nooit
water te drinken.
V a n de o n d e r v r a a g d e n , die leidingwater wel
b e t r o u w b a a r vinden, drinkt 14 % d r i e
g l a z e n / k o p p e n water meer per dag.
U i t de groep personen, die leidingwater
niet altijd als b e t r o u w b a a r o m te drinken
beoordelen, gebruikt 8 % dagelijks drie
of meer glazen/ k o p p e n van dit vocht.
D e meest g e n o e m d e redenen, w a a r o m m e n
ledingwater m i n d e r b e t r o u w b a a r vindt
o m t e drinken v o o r zichzelf e n / o f voor
kleine kinderen zijn (tabel V I I ) .

Noorden
Oosten
Rest Westen (Gr. Fr., Drente) (Ov., Geld.)

Zuiden
(Zeel.,N.B., L.)

%

%

34
50
14
2

57
33
9
1

78
19
3

82
14
3
1

74
21
3
2

100

100

100

100

100

Goed
Redelijk
Slecht
Geen oordeel

TABEL VI.
Vindt leidingwater
voor zichzelf

A'dam, R'dam
Den Haag

%

%

TABEL IX.
Allen

Vrouwen

Mannen

%

%

%

Vindt kwaliteit goed, omdat
Goede smaak, water is lekker, geen bijsmaak
40
Helder, zuiver water, water is goed schoon, geen rommel erin
14
Nooit klachten over het water hier, water is prima, is betrouwbaar
14
Weinig kalk in het water, water is zacht
8
Vergeleken met andere plaatsen is het water veel beter, veel lekkerder
7
Water van de zandgronden, duinwater is goed, is lekker
2
Water is beter geworden, smaakt laatste jaren veel beter
2
Er zit hier geen fluor in het water
1
Diversen o.a. verbetering door nieuwe leidingen, wordt goed gecontroleerd,
er wordt genoeg aandacht aan besteed
3
Geen speciale reden, geen oordeel
9
Totaal (vindt kwaliteit goed)

1

43
16
15
5
8
2
2
2

4
14

3
4

100

100

37
11
13

10
6
1
3

100

TABEL X.
Vindt kwaliteit redelijk, omdat
Vrij goede smaak, is redelijk te drinken, geeft geen bijsmaak
aan koffie of thee
Water is wel goed, maar te hard, zit nogal wat kalk in
Heeft enigszins een chloorsmaak, smaak zou wel iets beter kunnen
Is beter dan vroeger, zit minder chloorsmaak, chloorlucht aan dan
vroeger, redelijker dan voorheen
Is niet speciaal goed of slecht, geen speciale klachten, is wel bruikbaar
Op andere plaatsen lekkerder, duinwater is beter, je moet eerst aan
de smaak wennen vergeleken met vroegere woonplaats
Soms is het minder goed, wel eens troebel, zit wel eens roest in
Af en toe proef je de fluor
Diversen, o.a. alleen 's avonds is het minder goed, water is zacht,
ben eraan gewend
Geen speciale reden, geen oordeel
Totaal (vindt kwaliteit redelijk)

Allen

Vrouwen

Mannen

%

%

%

19
19
18

18
20
17

19
18
20

8
6

7
7

8
5

6
4
1

4
4
1

7
4
1

10
9

9
13

12
6

100

100

100

Allen

Vrouwen

Mannen

%

%

%

36
32
17
12
6
2

32
32
21
12
2
1

41
32
12
12
10
3

5
5

4
5

5
5

115 (m)

109 (m)

TABEL XI.

Vieze, nare, slechte smaak
Hard water, teveel kalk, witte vlekken op de auto na wassen
Zit vuil in het water, is niet zuiver
Er zit chloor in, vieze chloorsmaak
Zit fluor in, slechte smaak door fluor
Stinkt, water heeft nare lucht
Diversen o.a.: niet goed voor kleine kinderen, tijdelijk erg slecht
door graafwerk in de buurt
Geen reden genoemd
Totaal (vindt kwaliteit slecht)

120 (m)

(m) = Meervoudige antwoorden, d.w.z. sommige ondervraagden noemen meer dan één reden.
2 op de 3 ondervraagden
vinden
kwaliteit
van het water goed
Bijna 2 o p de 3 o n d e r v r a a g d e n (63 % )
vinden de kwaliteit van het water, zoals
zij d a t uit de k r a a n ontvangen, goed.
D a a r n a a s t beoordeelt 28 % deze kwaliteit

als redelijk, terwijl 7 % de kwaliteit van
het water slecht n o e m t .
N a a r leeftijd, sexe en inkomensgroepen
zijn er weinig verschillen in de kwaliteitsbeoordeling.

Wel is er verschil n a a r distrikt, zoals uit de
volgende onderverdeling blijkt (tabel V I I I ) .
D e kwaliteitsbeoordelingen w o r d t als volgt
gemotiveerd (tabel I X ) .
V o o r zover men de kwaliteit redelijk noemt,
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wordt hierbij als toelichting gezegd (tabel X).
Slecht noemt men de kwaliteit van het
water om de volgende redenen (tabel XI).
De prijs van het water
Ruim 60 % der ondervraagden noemt
desgevraagd de prijs van het leidingwater
in hun woonplaats redelijk.
Bijna 25 % van hen vindt het leidingwater
duur, terwijl 5 % van gezinshoofden het
leidingwater goedkoop in prijs noemt.
In het noorden van het land wordt leidingwater minder vaak duur genoemd dan in de
overige delen van het land.
Voorts is er enig verschil naar leeftijdsgroepen: van de ondervraagden tot 30 jaar
noemt 16 % het leidingwater duur; in de
leeftijdsgroepen van 50 jaar of ouder vindt
27 % van de ondervraagden het leidingwater prijzig.
Ongeveer driekwart van de gezinnen
betaalt voor water apart
In bijna 3 op de 4 gezinnen (73 %) wordt
apart betaald voor het leidingwater, terwijl
in 26 % van de gezinnen betaling in de
huur plaats vindt.
In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
wordt het water in totaal door 60 % van de
gezinnen in de huur betaald. In het oosten
en zuiden van Nederland komt dit betalen
van watergeld in de huur het minst voor,
namelijk bij 12 resp. 13 % van de gezinnen.
Degenen, die apart voor het water betalen,
werd vervolgens gevraagd: Hoeveel moet u
op het ogenblik betalen voor het leidingwater?
Opvallend is dat ruim de helft (52 %) van
de ondervraagden geen bedrag kunnen
opgeven. Vrouwen weten dit niet in 60 %
van de gevallen, terwijl 43 % van de
mannen het antwoord schuldig blijft.
Afvalwaterzuivering te betalen naar
verhouding van verbruik
Iets meer dan de helft van de ondervraagden (51 %) meent, dat voor de
zuivering van afvalwater een bedrag in
rekening zou moeten worden gebracht,
dat wordt berekend aan de hand van het
watergebruik.
17% van de ondervraagden geeft de
voorkeur aan een vast bedrag voor
afvalwaterzuivering.
11 % van de gezinshoofden meent, dat een
dergelijke heffing niet aan de consument
behoort te worden opgelegd.
2 % doet andere suggesties: laat de industrie
betalen, de fabrieken zijn de grote vervuilers die moeten betalen of kosten uit
belastingen bestrijden.
19% van de ondervraagden heeft geen
mening over de kwestie van de berekening

van afvalwaterzuiveringsrechten.
De mensen met een hoger inkomen noemen
naar verhouding iets vaker een bedrag op
basis van het watergebruik.
Bij een jaarinkomen van ƒ 24.000,— of
meer kiest 57 % van de ondervraagden
een betaling in de vorm van een bedrag
naar verhouding van het waterverbruik
tegenover 44 % van de mensen met een
inkomen tot ƒ 12.000,—.
De waterlevering en het waterleidingbedrijf
De druk op de waterleiding is volgens de
overgrote meerderheid der ondervraagden
altijd voldoende.
Dit blijkt uit de antwoorden op de vraag:
Komt het water hier altijd met voldoende
druk uit de kraan of niet?
Slechts 7 % van de ondervraagden meent
dat het water in hun woning niet altijd
voldoende druk heeft.
Naar woongebied is er over dit punt weinig
verschil in oordeel. Alleen in de drie grote
steden is het percentage ondervraagden
dat zegt altijd voldoende druk (87 %) iets
lager dan gemiddeld (90 %).
Weinig klachten over storingen
Over het voorkomen van storingen in de
waterlevering wordt eveneens door slechts
een klein percentage (9 %) opmerkingen
gemaakt.
90 % van de ondervraagden geeft op dat er
nooit storingen in de waterleiding optreden.
Voor zover men wel over storingen spreekt,
hebben deze betrekking op:
— wegvallen van de druk, onvoldoende
watertoevoer (3 %);
— troebel, bruin of geel water (2 %);
— afsluiten van de hoofdleiding in verband
met reparatie, beschadiging van buizennet door graafmachine, lekkage in de
aanvoerleiding (2 %);
— in verband met werkzaamheden werd,
na voorafgaande waarschuwing de
watertoevoer gestaakt, je krijgt tevoren
bericht, zodat je water kunt tappen
(1 %);
— onderbreking van de toevoer zonder dat
de reden bekend is, in een hete zomer
te weinig water, komt heel zelden voor,
weet niet waardoor dit wordt veroorzaakt (1% ) ;
— storingen in huis door defekt aan de
boiler, klep stuk in meter, geen watertoevoer naar wasmachines (1 %).
Ook uit deze toelichting blijkt, dat bij
storingen meestal geen ernstige problemen
voor de afnemers ontstaan.
Regionaal gezien is er weinig verschil in de
mate, waarin storingen in de waterlevering
worden genoemd.

Alleen in het oosten van het land (Overijssel en Gelderland) is het percentage
ondervraagden, dat over storingen spreekt
nog iets lager dan gemiddeld, nl. 6 %.
Wel valt het op dat de beter gesitueerden
(jaarinkomen boven ƒ 18.000,—) iets vaker
over storingen spreken (13 %), dan de
ondervraagden met een lager jaarinkomen
(gemiddeld 6 % ) .
Werkt het waterleidingbedrijf met winst?
Vele ondervraagden weten niet, of het
waterleidingbedrijf waarvan men leidingwater betrekt, met winst of met verlies
werkt, dan wel juist de kosten kan dekken.
Beantwoording van de desbetreffende
vraag geeft het volgende resultaat:
TABEL XII.

Waterleidingbedrijf
Werkt metwinst
Werktmetverlies
Kan juist kosten dekken
Weet niet, geen oordeel
Totaal

—

Vrou-

Man-

Allen

wen

nen

%

%

%

29
6
44

23
4
21
52

35
8
21
36

100

100

100
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Naar leeftijd, noch naar inkomen zijn er
duidelijke verschillen tussen de verschillende
groepen ondervraagden uit de steekproef
op het punt van de beoordeling over de
winstgevendheid van het waterleidingbedrijf.
Regionaal gezien zijn er naar verhouding
in het oosten en zuiden van Nederland
iets meer ondervraagden (38 %), die
spreken van werken met winst, dan elders
in het land (23 %). Het aantal ondervraagden, dat spreekt van werken met verlies
is het hoogst (14 %) in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag.
66 % der ondervraagden, die menen dat
het waterleidingbedrijf met winst werkt,
vinden dat wel juist.
Degenen die opgeven, dat het waterleidingbedrijf met winst werkt, vinden, dat in
ruim de helft van de gevallen (53 %) niet
juist.
Het precies dekken van de kosten wordt
door 70 % der ondervraagden uit deze
groep juist gevonden.
In totaliteit zijn deze beoordelingen als
volgt:
TABEL XIII.

Vindt dit
Wel juist
Niet juist
Geen oordeel
Totaal

• •

•

Waterleidingbedrijf werkt
met
met kosten
winst verlies dekkend
%
%
%
66
27
7

28
53
19

70
14
16

100

100

100

Watervoorziening en huishouding

In de kring van personen voor welke de
hier volgende beschouwingen bestemd zijn
zal er geen twijfel over bestaan wat met
het woord 'watervoorziening' in de titel
bedoeld is. Het gaat hier over de voorziening met kwaliteitswater; betrouwbaar
drinkwater van goede kwaliteit, dat in 99 %
van alle woningen via de waterleiding
binnenkomt en dat door de bewoners in
hun huishouding wordt gebruikt.
Het begrip huishouding moet echter wel
wat nader worden omschreven. In het
dagelijks spraakgebruik wordt er meestal
het geheel van huishoudelijke taken mee
aangeduid, maar daarnaast staat een
ruimere opvatting bijv. bij Van Dale:
MEVR. PROF. DRS.
C. W. VISSER
Hoogleraar aan de
Landbouwhogeschool,
Wageningen
huishouding betekent 'huisbestuur, de
regeling der inwendige zaken van het huis.
Bij vergelijking kan men zo ook van de
huishouding van de staat, van een gemeente
enz. spreken'. Bij deze opvatting sluiten
wij ons aan, maar wij preciseren nog nader
dat het bij de regeling der inwendige zaken
gaat om de verzorging van mensen.
De huishouding is een verzorgingshuishouding. De Duitse econoom Egner spreekt
van 'Unterhaltswirtschaft' als hij het geheel
van huishoudingen wil aangeven die hij
tegenover het totaal van de ondernemingen,
de 'Erwerbswirtschaft' stelt [1],
De huishouding die vandaag aan de orde
is, wordt gevoerd in het kader van zgn.
groepen, meest gezinnen. Zij kan worden
omschreven als 'het geheel van activiteiten
dat gericht is op de bevrediging van de
materiële behoeften van de mens en het
scheppen van de materiële voorwaarden
voor zijn immateriële behoeften' [2],
Bij deze activiteiten worden middelen
ingezet: in onze moderne maatschappij
geld dat direct of indirect op grond van
produktieve prestaties, meest via beroepsarbeid wordt verworven, daarnaast arbeid,
direct op de verzorging gericht veelal met
ge- en verbruik van materiële zaken die tot
de bezittingen van het gezin of de groep
behoren of waarvan het recht op gebruik
is verkregen. Tot de middelen waarover
de huishoudingen kunnen beschikken,
moeten tenslotte ook gerekend worden de
voorzieningen van de gemeenschap,
waarvan men om niet of tegen een symbolische vergoeding gebruik kan maken.
Drinkwater kan tot deze voorzieningen
worden gerekend.

Evenwicht tussen middelen en behoeften
Het voeren van een huishouding betekent
het tot stand brengen van een evenwicht
tussen middelen en behoeften. Het is
misschien niet overbodig er op te wijzen
dat deze laatste, zelfs eerste levensbehoeften als honger en dorst, zich manifesteren
in een gedaante die gestempeld is door de
materiële cultuur, maar ook door opvattingen en normen omtrent hetgeen juist is in
de situatie waarin men leeft [3].Ieder volk
heeft bijv. zijn specifieke voedingsgewoonten, zelfs in ons kleine land kenden wij
lang 'soepeters' en 'papeters', respectievelijk
beneden en boven de Moerdijk. De
behoefte aan een dagelijkse douche zou
zelfs 25 jaar geleden voor de gemiddelde
Nederlander als overdreven zijn beoordeeld.
Technische vooruitgang en grotere welvaart, belangrijk economische aspecten van
onze cultuur, maken dat we daar nu heel
anders tegenover staan.
Het feit van deze 'stempeling' van de
behoeften door de cultuur belet ons exact
aan te geven wat — in fysieke zin — voor
de primaire behoeften nodig is. Het biologisch minimum garandeert naar huidige
opvattingen geen menswaardig bestaan, het
minimum dient zich aan als een sociaal
minimum, als consensus omtrent datgene
wat voor een menswaardig bestaan hier en
nu nog aanvaardbaar is. De opvattingen
daaromtrent veranderen bovendien, zoals
reeds is aangeduid, nog met de ontwikkeling van de algemene welvaart.

Naar meer zuinigheid
Wat verbergt zich nu verder achter de titel
'Watervoorziening en huishouding'? Ons

inziens de behoefte greep te krijgen op een
probleem van macrodimensie: de watervoorziening van Nederland, dat mede door
het doen en laten op microniveau in de
l>y2 miljoen Nederlandse huishoudingen
wordt opgeroepen. In al die gezinnen en
huishoudens wordt het waterverbruik door
de behoeften van individu en primaire
groep ingegeven, 'gestempeld' door in de
loop der jaren evoluerende opvattingen
omtrent een aanvaardbaar niveau van verzorging en een aanvaardbare levenswijze.
De douche, de wasmachine zijn uit het leven
van de Nederlandse gezinnen niet meer weg
te denken. Maar goed water is schaars.
Hoe te bereiken dat er in die miljoenen
huishoudingen zuinig mee omgesprongen
wordt? Hoe te komen tot een schatting van
het watergebruik in de toekomst?
Voor dit laatste is het nodig vast te stellen
hoeveel water er in de huishoudingen wordt
gebruikt en voor welke doeleinden.
Ook is van belang de structuur van dit
'waterbudget' te kennen. Op grond van
deze beide gegevens zou men dan met
behulp van een prognose omtrent de te
verwachten veranderingen in de levenswijze
enerzijds en de uitrusting van woningen
met tappunten en waterverbruikende
hulpmiddelen anderzijds tot de eerdergenoemde schatting kunnen komen.
Mocht de uitkomst reden geven om beperkingen in het waterverbruik na te streven,
dan kan tevens worden nagegaan hoe die
zouden kunnen worden bewerkstelligd met
een zo gering mogelijke aantasting van
hygiëne en comfort.
Jaar 2000: 200 liter/persoon/dag
De werkgroep waterverbruik, die in 1970
haar eindrapport [4] uitbracht, heeft
inderdaad deze weg bewandeld. Met
beperkte financiële middelen heeft zij een
onderzoek verricht naar de invloed van een
zestal factoren waarvan men invloed op het
verbruik veronderstelde. Deze factoren
heeft zij zo goed mogelijk gekwantificeerd.
Op de aldus verkregen gegevens berust
haar prognose voor het huishoudelijk
verbruik in het jaar 2000: nl. 200 1 per
persoon per dag *).De uitkomsten van dit
onderzoek mogen bij de lezers in grote
trekken bekend verondersteld worden.
Enkele ervan moeten hier worden bespro*) Als factoren die om analyse vragen werden
genoemd:
a. detoenemende verstedelijking;
b. deontwikkeling van degangbarewoningtypen;
c. deontwikkeling van de waterverbruikende
toestellen;
d. degezinsverdunning;
e. deinvloed van deprijs van het water;
f. deontwikkeling van de mentaliteit der
bewoners.
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ken. Men vindt een verband tussen de
hoogte van het gemiddeld waterverbruik
per inwoner per dag en het type van de
woningen die in 4 klassen zijn ingedeeld.
Het verbruik stijgt van 801 in de laagste
klasse I tot 160 1 in de hoogste klasse IV
zonder tuinsproeien. Het leggen van een
verband tussen woningtype en waterverbruik is een globale benadering, die wellicht
verfijnd zou kunnen worden door de
woningen in te delen naar aantal en aard
van de tappunten. Maar ook dan nog
gebruikt men een technisch gegeven om
inzicht te verkrijgen over menselijk gedrag.
Bepalend voor het waterverbruik is dit
gedrag, en niet de woning. Met name
wanneer men tot een prognose wil geraken
lijkt het weinig gelukkig uit te gaan van
waterverbruik en woningtype.
Het is de vraag of het 'watergedrag' zich
parallel zal blijven ontwikkelen met de
verschuivingen in de woningtypen. De
werkgroep heeft dit zelf ook beseft:
sprekend over de verschillen in gebruik
van water in de woningtypen constateert
zij: 'Het zou uiteraard bijzonder nuttig
zijn wanneer de oorzaken van deze verschillen cijfermatig konden worden vastgelegd, waardoor de invloed van in de
toekomst veranderende omstandigheden
zou kunnen worden vastgesteld'.

Woningtype en waterverbruik
Enkele voorlopige cijfers ontleend aan de
uitkomsten van een leeronderzoek omtrent
gebruik van water en energie dat in het
studiejaar 1973/1974 met 3e jaarsstudenten
van de studierichting Huishoudwetenschappen aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen werd verricht, doen veronderstellen dat het woningtype weliswaar als
variabele invloed uitoefent op het gemiddeld waterverbruik, maar dat de spreiding
van de hoeveelheden water die in hetzelfde
type woningen wordt gebruikt groot is,
zelfs wanneer de grootte van het gezin of
huishouden constant is gehouden.
In het eindrapport van de werkgroep
waterverbruik wordt gewezen op de toename van de toestellen die het gebruik van
veel water stimuleren: wasautomaten,
afwasmachines, moderne toiletspoeling,
centrale warmwatervoorziening en nog
enkele minder algemeen gebruikelijke
voorzieningen.
De verdeling van deze toestellen over de
gezinnen is niet gelijkmatig en het gebruik
ervan niet overal van dezelfde intensiteit.
En zijn gezinnen die de was uit huis doen
of van een wasserette gebruik maken.
Afwasmachines zijn relatief nog weinig
verbreid.
Wat de intensiteit van het gebruik van de
apparaten betreft kunnen zich grote ver-

schillen voordoen die verband houden met
de samenstelling van het gezin en zijn
behoeften.
Men denke aan het gebruik van de wasmachine in gezinnen van drie personen,
waaronder al of niet een baby. Zelfs waterverbruik dat zo fysiologisch bepaald lijkt
te zijn als toiletspoeling kan bij een gelijke
gezinsgrootte door de leeftijd van de kinderen uiteenlopen. Wie heeft nooit jonge
kinderen als escape of voor de afleiding
naar de w.c. horen gaan waarbij de
spoeling, modern of niet, met zekere
voldoening wordt doorgetrokken? Deze
voorbeelden geven reeds aan dat men zou
kunnen denken aan een verband tussen
gezinsfase en waterverbruik.
Beroep voor de gehuwde vrouw
Terzijde zij er op gewezen dat de 'waterverslinders' als wasautomaat, de warmwatervoorziening en ook de afwasmachine
voor de bekorting en de verlichting van de
verzorgende arbeid uiterst belangrijk zijn:
hier zijn huishoudelijke processen geautomatiseerd, die eertijds veel tijd, inspanning
en aandacht vroegen. Van de aanwezigheid
van leidingwater en elektriciteit — op zich
zelf arbeidsbesparende voorzieningen die
wij nauwelijks als zodanig herkennen —
wordt hier ten behoeve van de huisvrouwen
nuttig gebruik gemaakt. Het komt mij voor
dat dit uit een sociaal oogpunt positief
dient te worden beoordeeld. Meer en meer
zullen in de toekomst gehuwde vrouwen
een beroepstaak naast hun huishouding
opnemen, een minderheid volledig en
permanent als 'career-woman', veel grotere
aantallen part time afwisselend, omdat
tussenpozen optreden als het gezin haar
aandacht en tijd geheel opeist. Nu zijn in
verscheidene landen vóór en achter het
Hzeren Gordijn onderzoekingen verricht
naar de tijdsbesteding van mannen en
vrouwen, die hun activiteiten in hun werk
en hun gezin en in de vrije tijd beslaan.
Beroepsarbeid leidt bij gehuwde vrouwen
tot een arbeidsbelasting die hoger is dan
die van haar echtgenoot, dat komt overal
aan de dag. De vrije tijd is geringer dan die
van de mannen. De oorzaak is duidelijk:
in de huiselijke sfeer blijft de traditionele
taakverdeling tussen man en vrouw voortbestaan. Wel tekenen zich aanzetten tot
verandering af. Maar sociale veranderingen
als deze verlopen zelden snel. Technische
hulpmiddelen zijn daarom zeer te waarderen omdat zij arbeidssituaties, die op de
duur zouden moeten veranderen in deze
overgangsfase draagbaar maken. Overigens
zijn het niet speciaal de werkende gehuwde
vrouwen die beter dan anderen van huishoudelijke apparaten zijn voorzien, zoals
Martha Vries aantoonde [5].

Veel water voor persoonlijke verzorging
Het zijn overigens niet deze huishoudelijke
apparaten die het leeuwendeel van het
water nodig hebben.
De structuur van het waterverbruik van
200 1 per persoon per dag, door de
werkgroep voor het jaar 2000 berekend,
vertoont enige overeenkomst, maar ook
verschillen met hetgeen uit voorspellingen
van Westduitse origine naar voren komt,
waar men met 203,7 1 per persoon per dag
rekent [6].
In beide gevallen berekent men dat met
baden, douchen en overige persoonlijke
verzorging een hoog percentage van het
waterverbruik gemoeid is: ruim 32 resp.
50 %. Voor de toiletspoeling komt daar
naar schatting ruim 22 resp. 30 % bij.
De schatting van persoonsgebonden
verbruik valt bij ons met 55 % lager uit
dan in West-Duitsland met 80 %. De schattingen voor gebruik in was- en afwasmachine ontlopen elkaar niet veel, een groot
verschil treedt op bij de categorie 'Voedselbereiding' enerzijds en 'Trinken/Kochen'
anderzijds: resp. 10 % en ruim 1% van het
totale gebruik per persoon per dag. Al zal
er onderscheid in levenswijze bestaan,
het lijkt weinig waarschijnlijk dat beide
schattingen juist zijn. Vermoedelijk speelt
de globale benadering die aan schattingen
ten grondslag ligt hier een rol.
Het is verder waarschijnlijk dat de
categoriën elkaar niet precies dekken.
Internationale vergelijkbaarheid eist afspraken over de afgrenzing van de categoriën
van waterverbruik, overigens ook overeenstemming omtrent hetgeen men onder
'water voor huishoudelijk verbruik' verstaat.
Empirisch onderzoek naar huishoudelijk
verbruik nodig
Voor een zo belangrijke zaak als het
toekomstig verbruik van het schaarse
kwaliteitswater is behoefte aan empirisch
onderzoek op grote schaal omtrent het
waterverbruik in de huishoudingen. Dit zou
zo moeten worden opgezet, dat het betere
en meer gedetailleerde inzichten in de
factoren die het waterverbruik bepalen zou
opleveren. Het zou een statistisch onderzoek moeten zijn bij een grote steekproef
van Nederlandse gezinnen bij welke het
waterverbruik gedurende een niet te korte
tijdsperiode zou moeten worden gemeten.
Verder zouden de gezinsfase en -samenstelling, overige gezinsgegevens, inkomensniveau, de aard van de woning met
aansluitpunten voor water en waterverbruikende apparaten en voorzieningen
moeten worden vastgesteld en als mogelijke
verklarende variabelen moeten worden
opgevoerd. Maar bovendien zou de
frequentie van het verbruik van enkele
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belangrijke apparaten moeten worden vastgesteld. Deze en andere suggesties heeft
Beerta Bosch in een scriptie over watergebruik in de particuliere huishouding
neergelegd.
Het zou verder noodzakelijk zijn een aantal
gedetailleerde case studies te maken met
behulp van bemetering van de apparaten,
liefst ook in praktijk-situaties. De ervaring
leert dat het grote moeite kost praktijksituaties in het laboratorium na te bootsen.
Binnen de vakgroep huishoudkunde van de
Landbouwhogeschool in Wageningen bezint
men zich over de problemen die zich bij de
opzet van een dergelijk onderzoek voordoen. Het zou ook het energieverbruik
kunnen bestrijken, zoals met het eerder
genoemde leeronderzoek het geval is.
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water tot een maximum waarvan de hoogte
verband zou moeten houden met de gezinssamenstelling q.q. het aantal personen
dat in de huishouding verzorgd wordt.
Het tweede principe berust op de volgende
redenering. Het verbruik van water dat
boven dit 'sociale' maximum uitgaat, maakt
deel uit van de zaken die bijdragen tot
comfort, behaaglijkheid, om kort te gaan
tot het goede leven. Dit 'surplus' water
behoort tot de categorie van goederen en
diensten, die niet tot de eerste levensbehoeften behoren, hoe men deze laatste
ook definieert. Zulke zaken bekostigt men
uit het zgn. discretionair inkomen, het
inkomen ter vrije besteding waaruit men
ook zijn auto, zijn reizen en zijn ontspanning betaalt.

stellen dat verspilling onaantrekkelijk zou
worden. Een ingewikkeld systeem van
administratie zal nodig zijn om dit twee
tarievensysteem te doen functioneren en bij
te stellen bij veranderingen in de situatie
binnen de huishoudingen, dat zou als
bezwaar tegen dit idee kunnen worden
tegengeworpen. Maar is dat bezwaar
houdbaar nu we alle rekenwerk door de
computer kunnen laten doen? En wegen
eventuele bezwaren op tegen het voordeel
dat men langs deze weg enige invloed kan
uitoefenen op het individuele gedrag dat
ten grondslag ligt aan het nationaal
probleem van de watervoorziening van ons
volk? Deze vraag zou wel zeer zorgvuldig
dienen te worden onderzocht.

Wanneer bezuiniging op het waterverbruik
nu of in de toekomst wenselijk zou blijken,
zou kunnen worden overwogen differentiatie in de prijs van het water aan te
brengen. Er zouden vrij forse verschillen in
prijs moeten optreden om effect te verwachten: het waterverbruik is niet zeer
prijsgevoelig, hoewel bemetering het verbruik enigszins lijkt te beperken. Een onderzoek als zojuist geschetst zou de basis
kunnen leveren van een tariefstelling voor
kwaliteitswater die van twee principes zou
dienen uit te gaan. Het eerste is dat water
in de huishouding een voor gezondheid
en welzijn zo belangrijk goed is dat uit
sociale overwegingen de prijs het verbruik
niet in de weg mag staan. Elke huishouding
zou daarom de beschikking dienen te
krijgen over een hoeveelheid goedkoop

Er is in principe dan ook geen reden dit
'surplus' water gesubsidieerd als voorziening van de gemeenschap de woningen
te doen binnenstromen, terwijl dit voor het
eerdergenoemde deel van het waterverbruik
juist een eis is. Voor een tariefstelling die
op deze twee principes berust zijn normen
nodig om de hoogte van het gesubsidieerde
maximum vast te stelen, normen voor de
verschillende toepassingen van water in de
huishouding. Deze zouden uit de resultaten
van het in deze beschouwing bepleite
empirisch onderzoek kunnen worden
afgeleid.
Vervolgens zou op beleidsniveau dienen
te worden beslist wat tot het noodzakelijk
watergebruik en wat tot het 'surplus'verbruik gerekend wordt. De grens zou
vermoedelijk van tijd tot tijd moeten
worden verschoven. Men zou de prijs van
het 'surplus' water zo hoog moeten vast-
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Mevr.Visser krijgt vanir.H. M. Boshet geschenk
vooralle sprekers: eenkristallen karaf met
inscriptie entwee kristallen drinkglazen.

Tijdenshet damesprogramma bezochten de damesde Forellenhof in Beek.

Via prijsdifferentiatie naar bezuiniging

Deze en enkele andere gegevenszijn ontleend aan
een doctoraal scriptie 'Waterverbruik in departiculiere huishouding' van Beerta Bosch-Wichers
Hoeth, 1974(niet gepubliceerd).
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Water, bron van bestaan van het bedrijfsleven

Gaarne wil ik als vertegenwoordiger van
het bedrijfsleven namens dat bedrijfsleven
de Vereniging voor Waterleidingsbelangen
in Nederland mijn hartelijke gelukwensen
aanbieden met haar 75-jarig bestaan.
Het is mij een grote eer op dit feestelijk
jubileumcongres het woord te mogen
voeren. In het bijzonder heeft het ons
getroffen, dat ook op een dag als vandaag
in de waterleidingwereld niet uitsluitend de
nadruk wordt gelegd op de drm/cwatervoorziening, doch tevens aan de belangen van
de industriële watervoorziening aandacht
wordt besteed. Gingen voor enkele jaren de
rapporten en prognoses over kwantiteit en
kwaliteit van de watervoorziening in
hoofdzaak uit van het drinkwater, thans
wordt gesproken over drink- èn industrie-

door de tegenwoordig zeer hoge stoomtemperaturen aan zeer hoge eisen voldoen.
In ieder geval moet het worden onthard
en heel vaak gedemineraliseerd worden.
Dergelijk water is in de regel nimmer het
produkt van een waterleidingbedrijf.
Over het ontharden van water is door de
Commissie Centrale Ontharding in 1971
aan de VEWIN de aanbeveling gedaan te
komen tot een centrale ontharding van
leidingwater zowel op grond van milieuhygiënische als nationaal-economische
motieven.

L. VERWEIJ
directeur Milieuzaken
VNO, Den Haag
watervoorziening tezamen.
Het bedrijfsleven hecht er grote waarde aan
om bij het in stand houden van een
gezonde waterhuishouding in ons land te
worden betrokken. Immers het bedrijfsleven
is gebaat bij het kunnen beschikken over
voldoende water van goede kwaliteit.
Meer dan de helft van het totale waterverbruik in ons land zal in het jaar 2000
door de industrie worden besteed, d.w.z.
van de 4 miljoen m 3 ruim 2,1 miljoen m 3 .
Hiertoe is het van belang, dat overheid,
waterleveranciers en bedrijfsleven in deze
constructief samenwerken.
Duidelijk wil ik hier stellen, dat met het
'bedrijfsleven' hier wordt bedoeld het
industriële bedrijfsleven. Dit om misverstand te voorkomen. De minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne rangschikt namelijk in de Memorie van Toelichting op het instellingsbesluit van de
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne onder
het bedrijfsleven eveneens de landbouw,
de vakbeweging en de dienstensector.
Bedrijven aan het water
Van oudsher hebben bedrijven bij de keuze
van hun vestigingsplaats naast vele
andere factoren terdege rekening gehouden
met de mogelijkheden van de watervoorziening. Bepaalde bedrijfstakken zijn dan
ook veelal te vinden op plaatsen waar in
het bijzonder grondwater aanwezig is.
Deze vestigingsplaats geldt echter niet
uitsluitend voor bedrijven doch tevens voor
in de oudheid gevestigde steden, waarvoor
bijvoorbeeld met name Jeruzalem een goed
voorbeeld is. De geschiedenis vertelt, dat
Koning Hiskia reeds waterbronnen vanuit
de heuvels rondom Jeruzalem via beken en

kanalen voerde tot in de stad. Bij het
beleg van de stad door de Assyriers werden
deze troepen drooggelegd door het afsluiten
van de bronnen, kanalen en beken.
Vergelijkenderwijs verwacht het bedrijfsleven niet, dat zij wordt aangemerkt als de
Assyrische heirscharen en van het water,
dat een belangrijke bron van bestaan voor
hen vormt, wordt afgezet.
Het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening 1972 spreekt van een
herverdeling van het aanwezige water.
Bekend mag worden verondersteld, dat
water in de industrie voor vele doeleinden
wordt gebruikt. In het bijzonder voor haar
produktieprocessen is in de regel water
nodig, waarbij afhankelijk van het doel
waarvoor het water wordt gebruikt, de
kwaliteit verschillend kan zijn. Industrieel
watergebruik is te onderscheiden in proceswater, ketelvoedingswater, sanitair water
en koelwater, of anders gezegd het water
vervult in het industriële bedrijfsleven vele
belangrijke functies, zoals: afvoer van
warmte, transport van grondstoffen en
halffabrikaten, het oplossen van chemicaliën, uitwassing van produkten, bereidingswater van produkten, reiniging van
apparaten en — in de vorm van stoom —
overbrenging van energie en het uitdrijven
van vluchtige stoffen.

Uiteenlopende water-eisen bij bedrijven
Het sanitaire water, dat o.a. wordt gedronken, moet drinkwaterkwaliteit hebben.
Dat betekent, dat aan de bacteriologische
betrouwbaarheid geen enkele concessie
mag worden gedaan.
Voor ketelvoedingswater moet het water

Hierbij zijn tevens volksgezondheidsaspecten in het geding. Het ware gewenst,
dat op korte termijn een standpunt wordt
ingenomen over het in deze te voeren
daadwerkelijke beleid, opdat tenminste op
dit punt de kwaliteit van het water in
Nederland, te leveren door de waterleidingsmaatschappijen, niet verschillend is.
Verschillen in vestigingsplaats betekent dan
voor het bedrijfsleven niet meer het
aanschaffen van aangepaste apparatuur en
vaak kostbare voorzieningen. Ook voor de
apparatenwereld een dankbare toekomst.
Dit neemt uiteraard niet weg, dat bij inkoop
van een waterleidingbedrijf zo nodig door
middel van eigen installaties aan het water
de verder vereiste kwaliteit zal moeten
worden gegeven.
Voor proceswater is een differentiatie van
mogelijkheden aanwezig. Toch heeft de
industrie voor wat betreft dit bedrijfsproceswater waarvan naar schatting 80 %
van het totale waterverbruik van de
industrie deel uitmaakt, een groot belang
bij een zo constant mogelijke kwaliteit.
Met name indien het proceswater grondstof
is en dus onderdeel gaat uitmaken van het
eindprodukt, zal de kwaliteit minstens
evenredig dienen te zijn aan de kwaliteit
van het drinkwater. Zo eist ook trouwens
de Warenwet dit m,n. voor de voedings- en
genotmiddelensector. Indien echter het
proceswater uitsluitend gebruikt wordt voor
het spoelen van bijv. suikerbieten e.d.,
dan is er t.a.v. de kwaliteit wat meer
ruimte, alhoewel hiermede niet gezegd is,
dat eenvoudig met het ruwe water vanuit
rivieren, beken en sloten kan worden
gewerkt.
Voor wat betreft het koelwater zal meer
en meer moeten worden afgezien van het
gebruik van het kostbare grondwater en
gebruik moet dan worden gemaakt van het
oppervlaktewater. Het industriële bedrijfsleven is hiervan overtuigd.
Dit echter voorzover het technisch mogelijk
is. Immers er zijn bedrijfstakken, die voor
koeling een bepaalde — meestal lage —
temperatuur beslist nodig hebben, waarbij
een afwijking naar boven voor de apparatuur en het proces desastreuze gevolgen kan
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hebben. Bij de afweging van belangen zal
echter met de schaarste van goed water
terdege rekening worden gehouden.
Het gebruik van koeltorens is om verschillende technische en ruimtelijke redenen niet
in alle gevallen een bruikbaar alternatief.
In dit licht bezien is het voor de industrie
een levensbelang, dat zowel naar hoeveelheid als kwaliteit ons land over voldoende
water blijft beschikken. In dit verband is
er enige ongerustheid over één van de
bronnen van de waterverontreinging, t.w.
het oppervlaktewater, dat veelal sterk
verontreinigd is en vaak voor consumptie
ongeschikt.

Bedrijfsleven wil vervuiling bestrijden
In ons land is het bedrijfsleven ervan
overtuigd, dat met alle middelen moet
worden gestreefd naar een terugdringing
van de waterverontreiniging om te voorkomen, dat door bedrijfswater de kwaliteit
van oppervlaktewater verder ongunstig
wordt beïnvloed. Dit neemt niet weg,
dat een en ander slechts kan worden
bereikt, indien hiertoe ook internationaal
regels worden vastgesteld. Zolang de Rijn
bij Lobith nog bijv. het 10-voudige aan
biologisch afbreekbare stoffen t.o.v. de
vervuiling op Nederlands grondgebied
bevat en de vervuiling van de Maas bij de
grens eveneens groter is dan de vervuiling
stroomafwaarts, kan en moet het Nederlandse bedrijfsleven, c.q. de Nederlandse
vervuiler zijn aandeel, t.w. het reinigen vàn
de nog miljoenen i.e.'s wel drastisch ter
hand nemen, doch de waterkwaliteit van
Rijn, Maas en Schelde vraagt bovenstrooms
eveneens deze aanpak. Langzamerhand is
men van deze gezamenlijke aanpak overtuigd geraakt en worden meerdere internationale conventies, waarin afspraken
worden gemaakt over het verbieden van
bepaalde lozingen, zowel in de zee, de
kustwateren, als de Rijn, opgesteld.
De Nederlandse industrie is ervan overtuigd, dat bepaalde stoffen uit het leefmilieu, c.q. het water zoveel mogelijk
geweerd dienen te worden. De zwarte en
grijze lijsten in genoemde conventies
kunnen dan ook bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ten aanzien van kwik,
cadmium, PCB's (polychloorbifenylverbindingen) en andere stoffen dienen drastische
beperkingen te worden nagestreefd.
Voor wat betreft het kwik wordt door het
Nederlandse bedrijfsleven met kracht
gewerkt aan de beperking van kwiklozingen. Met name bij de grotere bedrijven zijn resultaten geboekt, die tot een
beperking tot 10 % zal leiden. Ten aanzien
van het cadmiumprobleem is tussen
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producenten en verbruikers op dit moment
een indringend overleg gaande.
Eveneens vooruitlopende op enige wettelijke regeling hebben de gebruikers van
PCB's op vrijwillige basis besloten de voor
het milieu zeer schadelijke polychloorbifenylverbindingen niet meer als grondstof
in hun produkten te verwerken, indien
verontreiniging zou optreden. Dit ondanks
dat PCB een aantal goede eigenschappen
heeft als grondstof verwerkt te worden
zoals stabiliteit, een grote mate van
onbrandbaarheid, goede oplosbaarheid in
vetten en oliën enz. PCB is echter een stof
die niet afbreekbaar is en in de voedselketen (vissen, vogels, zoogdieren) geaccumuleerd een gevaar kan inhouden voor zowel
die dieren als de volksgezondheid. De schadelijke werking van deze stof is eerst
enige jaren geleden bekend geworden, mede
door een zeer ernstig ziektebeeld in Japan.
Door vervangende vaak kostbare grondstoffen toe te passen worden PCB's in ons
land niet meer in produkten, zoals verven,
lakken, kitten, lijmen, kunststoffen en
smeeroliën, toegepast. Een aantal bedrijfstakken, t.w. de Nederlandse Vereniging van
Rubberfabrikanten, de Vereniging van
Fabrikanten van Organische Plakmiddelen
en Textielhulpmiddelen, Vereniging van de
Nederlandse Aardolie Industrie, Vereniging
van de Nederlandse Chemische Industrie,
Vereniging van Katoen-, Rayon- en Linnenindustrie, Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland hebben zich
namens hun leden hiertoe bereid verklaard.
Wij zijn hiermede koplopers in Europa.

Internationaal voortvarendheid gevraagd
Met deze aanpak wil het industriële
bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid
onderstrepen voor haar aandeel in de
verontreiniging van het oppervlaktewater.
Met grote ijver wordt in ons land uitvoering
gegeven aan de Wet inzake de verontreiniging van oppervlaktewateren. Zal echter
internationaal met dezelfde voortvarendheid worden opgetreden? Als we de recente
ontwikkelingen m.b.t. de Rijn — die jaarlijks 70 miljard m 3 water aanvoert en onze
belangrijkste waterbron is — volgen, dan is
de kwaliteit vorig jaar t.o.v. 1972 iets
verbeterd, maar in andere opzichten iets
verslechterd, zoals blijkt uit meetgegevens
van de Rijnwaterleidingbedrijven (RIWA)
over het afgelopen jaar. Een en ander werd
o.m. beïnvloed, doordat er vorig jaar
ongeveer 15 % meer water door de Rijn
is afgevoerd dan in 1972. Daardoor is het
gehalte van tal van verontreinigingen
verhoudingsgewijs lager geworden. De
totale vracht van natrium, kalium, calcium,
magnesium, sulfaten, fosfaten e.d. bleef
gelijk. De chloride-vracht is echter weer

toegenomen. De vertraging van de opslag
van het afvalzout uit de Elzasser kalimijnen spreekt in dit verband boekdelen.
Overeengekomen was, dat op 1januari a.s.
daarmee begonnen zou worden.
Ondanks dat Frankrijk in de kosten van
ruim 100 miljoen Franse francs slechts
voor 30 % zou participeren, gaat deze
opslag van het afvalzout door de houding
van Frankrijk voorlopig weer niet door.
Nederland zou, in tegenstelling tot het hier
gehuldigde principe van 'de vervuiler
betaalt' 34 % van de kosten voor zijn
rekening nemen. Waarom? We willen
schoon water!
Industrieel grondwaterverbruik
Als in het ontwerp-Structuurschema Drinken Industriewatervoorziening ervan uitgegaan wordt, dat met een verdubbeling van
het waterverbruik tot het jaar 2000 rekening
zal moeten worden gehouden, dan mag dat
niet automatisch een verdere beperking
van het industriële grondwaterverbruik
betekenen.
Het gaat te ver indien con amore de 1,9
miljard m 3 grondwater in de eerste plaats
voor de drinkwatervoorziening sec wordt
bestemd. Het door het bedrijfsleven kunnen
onttrekken van grondwater waarborgt een
bepaalde kwaliteit, die voor bepaalde
produkties noodzakelijk is. Immers nogmaals gezegd, in de loop der tijd zijn op
deze methode van watervoorziening en met
name de waterkwaliteit hele produkties
gebaseerd.
Uiteraard speelt hier de prijs van het water
een belangrijke rol. Waar de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven
t.o.v. het buitenland toch al door vele
milieu-investeringen, heffingen en lasten
wordt scheefgetrokken, is deze kostenfactor wellicht voor velen straks de druppel
die de emmer doet overlopen. Dit geldt in
het bijzonder voor papierfabrieken, textielfabrieken, bierbrouwerijen, conservenfabrieken e.d. Dat is een ontwikkeling, die
niet zonder meer kan worden genegeerd.
Bovendien zal het straks betekenen, dat het
bedrijfsleven zijn waterbehoeften zal
moeten dekken, hetzij door oppervlaktewateronttrekking, hetzij door gebruik van
leidingwater. In dit verband rijst de vraag:
mag er zonder meer van worden uitgegaan
dat het bedrijfsleven inderdaad in de
gewenste omvang een beroep zal kunnen
doen op oppervlaktewater.
In samenhang hiermede rijst de vraag in
hoeverre mag worden aangenomen, dat de
produktie van leidingwater op een schaal,
als in het ontwerp-Structuurschema aangenomen, inderdaad gerealiseerd kan worden.
Immers gegeven het uitgangspunt, dat in
toenemende mate gebruik van oppervlakte-
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water noodzakelijk zal zijn voor de
produktie van leiding- en industriewater,
staat en valt deze met de mate waarin
oppervlaktewater daartoe beschikbaar
komt. Welnu, dit oppervlaktewater is
bestemd voor vele doeleinden, waarvan de
produktie van leidingwater er één is.
Kan het bedrijfsleven te allen tijde een
beroep doen op de waterleidingmaatschappijen? In het licht van dit congres
'De waterleiding en de consument' zal hier
duidelijkheid over moeten bestaan.
Met alle waardering en respect voor de
waterleidingmaatschappijen, er zijn meerdere — reeds genoemde — redenen aan te
voeren waarom het bedrijfsleven niet altijd
gebaat is bij de levering van een kwaliteit
water via het net van de openbare watervoorziening, in casu drinkwaterkwaliteit.
Afgezien van de discussie over bijv. het
toevoegen van bepaalde bestanddelen aan
het drinkwater, teneinde de kwaliteit te
verbeteren, zoals chloor en fluor, heeft het
bedrijfsleven alle belang bij een kwaliteit,
die past bij zijn produktieproces. Op zijn
minst is derhalve de toevoeging van
bepaalde stoffen voor grote delen van het
bedrijfsleven niet acceptabel. Het wetsontwerp 12738 inzake fluoridering van
drinkwater wordt derhalve om redenen
gelegen buiten de medische toepassing niet
onderschreven. In Duitsland is het toevoegen van fluor aan levensmiddelen
(inclusief drinkwater) verboden. Voor het
Lebensmittelgesetz is fluor namelijk een
'Fremde Stoff', waarvan de toevoeging
algemeen verboden is, tenzij zo'n stof
expliciet wordt toegestaan. Dit laatste is
voor fluor niet het geval, daar noch de
Allgemeine Fremdstoff Verordnung noch
de Trinkwasser-Aufbereitungs-Verordnung
de toepassing van fluor toestaat. Hoewel
het gebruik van bijv. mineraalwater, waarin
van nature fluor voorkomt, hierdoor niet
beroerd wordt, is de toepassing van
gefluorideerd water voor de bereiding van
levensmiddelen in Duitsland uitgesloten.
Een en ander betekent, dat Nederlandse
levensmiddelen, bereid met gefluorideerd
water, niet naar Duitsland geëxporteerd
kunnen worden. Ook indien voor een
levensmiddel een geharmoniseerde EEGregeling tot stand zou zijn gekomen, zal
export onmogelijk blijven, daar het thans
in verschillende voorgestelde EEG-regelingen opgenomen zgn. 'draagwijdte' artikel
aan de lidstaten het recht verleent om
niettemin een produkt te weigeren op
grond van gezondheidsoverwegingen t.a.v.
de samenstelling.
De vraag in hoeverre het gebruik van
gefluorideerd water achteraf in het gerede
levensmiddel langs analytische weg aantoonbaar is, doet weinig terzake. Enerzijds

verandert dit niets aan het feit, dat het
gebruik van gefluorideerd water in levensmiddelen, bestemd voor Duitsland, een
illegale handeling zou zijn, anderzijds kan
het gebruik van gefluorideerd water vastgesteld worden voor die industrieën, die
water betrekken van een waterleidingbedrijf, dat fluoridering toepast. De Nederlandse levensmiddelenindustrie, verenigd in
de Commissie voor de Nederlandse
Voedsel- en Agrarische Industrie, die
belangrijke hoeveelheden van haar Produkten naar Duitsland exporteert, voorziet
derhalve grote moeilijkheden, indien er op
steeds grotere schaal leidingwater gefluorideerd zou gaan worden. Zelfs indien in
bepaalde gevallen het water in het bedrijf
gedemineraliseerd zou worden, zou fluor
niet verwijderd worden. Zonder een oordeel
uit te spreken over de voor- en nadelen van
verschillende fluorideringsmethoden ter
preventie van tandcariës, zal met de belangen van het bedrijfsleven in deze
rekening dienen te worden gehouden.
Als dit gezocht moet worden in de levering
— hetzij verplicht, hetzij vrijwillig —
van ongefluorideerd water naast die van
gefluorideerd water, zou dit betekenen, dat
een fluoriderend waterleidingbedrijf aparte
toevoerleidingen zou moeten trekken naar
de levensmiddelenbedrijven, een maatregel
die waarschijnlijk zowel technisch als
economisch onuitvoerbaar is.
In de Memorie van Antwoord op de wijziging van de Waterleidingwet zegt de
minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op 4 maart jl., dat voor huishoudelijk en industrieel gebruik in het algemeen
water van één kwaliteit wordt geleverd,
d.w.z. drinkwaterkwaliteit door een zelfde
buizenstelsel aan de verbruikers geleverd;
slechts in bijzondere gevallen wordt ongezuiverd of gedeeltelijk gezuiverd water dan
wel water aan een afwijkende samenstelling
(gedemineraliseerd water) met afzonderlijke
leidingen aan de industrie geleverd. In die
gevallen is het water afkomstig van oppervlaktewater. In andere gevallen zou echter
het gebruik van afzonderlijke leidingstelsels
economisch niet verantwoord zijn en
bovendien technische en hygiënische bezwaren opleveren (wegens gebrek aan plaatsruimte in de bodem en het gevaar van
verkeerde verbindingen).
Aldus de minister.
Ook het VEWIN-rapport 'Organisatie
toekomstige waterwinning' van april 1973
spreekt in deze een duidelijke taal, t.w.
'aan individuele wensen ten aanzien van de
kwaliteit van het te leveren leidingwater
kan niet worden voldaan'.
Rest nog de opmerking, dat gefluorideerd
water slechts 1,1 mg/l fluor mag bevatten,
hetgeen betekent dat dit water gebruikt

bij bijv. de voedings- en genotmiddelenindustrie bij verdampingsprocessen tot zeer
hoge (te hoge) concentraties fluor in
de voeding kan leiden.
Industrie wordt zuinig met water
Naast de kwaliteit is het voor het bedrijfsleven van belang over voldoende water te
kunnen blijven beschikken. In het ontwerpStructuurschema Drink- en Industriewatervoorziening wordt het toekomstige industriële waterverbruik zeer kritisch bezien.
Wel wordt kennisgegeven, dat het accrespercentage in verschillende bedrijfstakken
minder snel zal stijgen als oorspronkelijk
was verondersteld. Voor de chemische
industrie is dat 6,5 %, voor de metaalindustrie wordt 5 % geraamd en voor de
overige industrie 4 %. De factor hergebruik
wordt geschat op 1,5 % per jaar. Dat is een
schatting, die weinig rekening houdt met
een vrij snelle daling van het watergebruik
in de industrie als zodanig.
De conclusie van de heer Varkevisser in de
Vakbeweging d.d. 21-2-'74 dat bij een
5-voudige produktievermeerdering eveneens 5x zoveel energie en grondstoffen
nodig zijn, wordt derhalve zeker niet
gedeeld. Juist met de grondstof water
wordt binnen het bedrijfsleven meer en
meer zuinig omgesprongen.
Met name door het voorkomen en bestrijden van waterverontreiniging heeft het
bedrijfsleven in de afgelopen jaren zich
consequent ingezet voor een beperking van
het waterverbruik en wordt met name bijv.
in de suikerindustrie met 1/5 van het
voormalig waterverbruik volstaan.
Daarnaast kan worden gesteld, dat bijv.
bij de metallurgische industrie bij de ijzeren staalbereiding veel water bespaard kan
worden. Zo is het mogelijk, dat het veelal
nog normale cijfer van 6 tot 20 m 3 per ton
staalproduktie tot bijv. 3 à 4 m 3 per ton
staalproduktie wordt teruggebracht met
relatief weinig kosten.
De aardappelmeelindustrie heeft belangrijke
resultaten geboekt met de vermindering
van het waterverbruik, t.w. voor de verwerking van 1ton aardappelen was tot voor
kort 12 ton water nodig, hetwelk inmiddels
door wijziging van het produktieproces is
teruggebracht tot 750 liter per ton te
verwerken aardappelen. De Philips bedrijven, om nog een voorbeeld te noemen,
hebben het afgelopen jaar een voorlopige
besparing van 400 miljoen liter te zien
gegeven. Een speciale 'Commissie Waterbesparing' bij Philips hoopt de komende
jaren tot een veelvoud van deze 'waterwinst' te komen.
Zo zijn er meerdere voorbeelden te geven.
Het streven wees zuinig met water vindt
niet alleen zijn oorzaak in de besparing
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op de kosten ter bestrijding van de waterverontreiniging en ook niet uitsluitend op
de besparing van de kosten, die de kubieke
meters water met zich brengen. Maar in de
eerste plaats is het van belang, dat een
ieder en derhalve ook het bedrijfsleven op
een verantwoorde wijze omspringt met de
voorraad water die aanwezig is.
Alle plannen om door middel van infiltratie
en spaarbekkens de voorziening van het
water veilig te stellen, kunnen echter slechts
resultaat hebben, indien met vereende
krachten door een ieder het waterverbruik
wordt beperkt. In dit verband wordt met
graagte meegewerkt aan een onderzoek van
het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening bij verschillende bedrijfstakken naar
het toekomstige industriële waterverbruik,
zowel naar de toename door de produktievermeerdering als naar de afname door
technische verbeteringen.
Een en ander om te voorkomen, dat werken
voor de toekomstige watervoorziening
naar grootte, plaats en kwaliteit van het af
te leveren water onjuist zouden worden
opgezet en het streven naar een zo laag
mogelijke kostprijs per m 3 water zou
worden doorgedrukt.
Vestigingsklimaat
Infrastructurele werken om de watervoorziening in de toekomst veilig te stellen
vragen aanzienlijke ruimte waar vaak deze
ruimte niet meer of niet meer voldoende
aanwezig is. Bovendien zal deze ruimte,
zoals de Oriënteringsnota zegt, eveneens
benut moeten worden voor allerlei andere
bestemmingen. Indien wij alle blauwdrukken
van drinkwatervoorziening tot recreatie
enz. over elkaar zouden leggen, dan zou
het wel eens zo kunnen zijn, dat wij door de
prioriteit te stellen aan de watervoorziening
vele andere zaken in ons land niet meer
gerealiseerd kunnen zien worden. Dit
betekent o.m. dat voor bedrijfsvestigingen
geen plaats meer is — er is immers in de
Oriënteringsnota ook geen rekening gehouden met een structuurschema bedrijfsgronden — waardoor vestiging en/of uitbreiding
van bedrijven in ons land niet of nauwelijks
meer zal plaatsvinden.
Deze wellicht wat overdreven stelling heeft
echter wel terdege een grond van waarheid,
gezien recente ontwikkelingen op het
terrein van het vestigingsklimaat in ons
land. Selectieve investeringsregelingen, die
tussen twee haakjes ook voor de waterleidingmaatschappijen in het westen des
lands wel repercussies te zien geven —
grotere afnemers beperken hun oorspronkelijke afspraken tot afname van bepaalde
hoeveelheden water drastisch, omdat de
voorgestelde uitbreidingen wellicht om
eerdergenoemde reden niet door zullen

gaan — hetwelk betekent dat de waterleidingmaatschappij een misinvestering
heeft voorbereid of zelfs al heeft uitgevoerd. Het vergunningenbeleid met betrekking tot de Hinderwet en andere milieuwetten en in het bijzonder de hoge lasten,
die heffingen en bestrijdingsmiddelen ten
behoeve van milieuverontreiniging vergen,
nopen het bedrijfsleven naar vestigingsplaatsen buiten de grenzen om te zien.
Dit op zichzelf kan betekenen, dat de
prognoses van de toekomstige waterbehoefte niet juist zijn.
Daarenboven wordt verondersteld, dat door
infrastructurele voorzieningen in een groot
deel van de waterbehoefte kan worden
voorzien, waarbij wordt voorbij gegaan aan
het feit, dat aanwezige voorzieningen bij de
bedrijven door eigen wateronttrekking aan
de bodem deze infrastructurele voorzieningen niet nodig maken en derhalve een
minder beroep doen op het ruimtebeslag.
Integratie waterbeheer nodig
Gaarne wil ik nog terugkomen op de
positie van de watervoorziening in het
kader van de totale waterhuishouding.
Immers zolang de relatieve positie van de
watervoorziening en met name de leidingwaterproduktie ten opzichte van andere
gebruiksdoeleinden van met name het
oppervlaktewater niet bekend is, is het
onduidelijk in hoeverre de zekerheid van
deze watervoorziening veilig wordt gesteld.
Hier wreekt zich namelijk het feit, dat het
in ons land nog steeds ontbreekt aan een
geïntegreerd waterbeheer: het grondwaterbeheer behoort tot de competentie van het
ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, het oppervlaktewater tot dat van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Welke zekerheid wordt nu geschapen, dat
de verschillende beheerders te allen tijde de
watervoorziening centraal zullen stellen.
Met klem dringen wij erop aan deze zekerheid van de voorziening ook binnen uw
organisatie centraal te stellen! Gezien de
staat van dienst van de drinkwaterwereld
in het verleden vertrouwen wij erop, dat
ook in de komende jaren deze haar taak zal
verstaan en met name het bedrijfsleven,
dat toch hoe langer hoe meer mede
afhankelijk zal zijn van de leveranties van
water door waterleidingmaatschappijen,
door deze afhankelijkheid nimmer de
zekerheid van zijn bedrijfsbestaan zal zien
aangetast.
Met klem wordt daarbij aangedrongen op
een integratie van aanpak. Een integratie
die er mede toe zal leiden dat de prijs van
het water in de verschillende delen van ons
land niet te ver uiteen zal lopen. Laat het
vestigingsklimaat in ons land niet nadelig
beïnvloeden door deze prijsverschillen

straks mede veroorzaakt door kostbare
infrastructurele werken. Het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening
spreekt heel gemakkelijk over deze werken,
maar geeft geen enkele indicatie over welke
gevolgen deze werken zullen hebben op de
prijs van het water.
Als we bijv. volgen — voor zover ons
bekend — de ontwikkeling van de toekomstige watervoorziening in Zeeland
dan zien we dat Zeeland is aangewezen op
het Biesbosch-projekt. Uiteindelijk zal
Zeeland 40 miljoen kubieke meter Biesboschwater betrekken. Daarvoor moet een
transportleiding worden aangelegd die een
investering vergt van 126 miljoen gulden.
Een prijsstijging van het water in de eerstkomende 10 jaren van 10 % per jaar
— afgezien van inflatie — ligt voor de
hand. En dat is nog maar één voorbeeld.
Daarom, waterleidingwereld, let op uw
saeck. Het water als bron van het bestaan,
d.w.z. als grondstof nr. 1zal de peiler
blijven, waarop ons economisch bestel ook
in de toekomst zich verder zal handhaven
en ontwikkelen. Aan de waterleidingmaatschappijen mede de taak, dat deze bron
nimmer opdroogt of stagneert.
Laten wij daarbij dan in de toekomst
mogen spreken niet meer over drink- of
industriewater, maar over het veilig
stellen van de watervoorziening voor alle
verbruikers.

• •
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Ir. H. M. Bos tijdens een van zijn vele in- en uilleidingen van sprekers.

Ervaringen inzake toepassing van kunststoffen in hoofd- en
dienstleidingen*)

Organisatie
In afwijking van vorige TAK-bijeenkomsten
bestond dit keer het programma uit een
korte inleiding door ir. A. H. Stofberg van
de Waterleidingmaatschappij Gelderland,
waarna over een aantal op het onderwerp
betrekking hebbende punten werd gediscussieerd in groepen ter grootte van 10 -14
personen. Deze groepen waren zodanig ingedeeld dat medewerkers van streek- en
stadsbedriiven, gekozen uit verschillende
delen van Nederland, in elke groep waren
vertegenwoordigd. Na afloop van de
discussies werden door de discussieleiders
heel kort de belangrijkste naar voren
gekomen aspecten genoemd.
1. Toelaatbare trekspanning in PVCwaterteidingbuizen
De toelaatbare trekspanning, ook wel
(T-waarde genoemd, is van belang voor het
bepalen van de wanddikte van de buis.
Hiervoor wordt gebruikt de formule
e)

P(d e
2e

(1)

waarin:
<J = maximaal toelaatbare tangentiële
wandspanning in N / m m 2
(1 N / m m 2 = ca. 10 kgf/cm 2 )
p = nominale druk in N / m m 2
(1N / m m 2 = ca. 10 kgf/cm 2 )
d e = buitenmiddellijn in mm
e = de te berekenen wanddikte in mm
De formule (1) kan omgewerkt worden tot:
de
e =
(2)
er
2—+ 1
P
Uit de formule (1) blijkt, dat verhoging
van de cr-waarde een vrijwel lineaire
verlaging van de wanddikte tot gevolg
heeft.
Het is dan ook niet te verwonderen dat
destijds, toen PVC zijn intrede deed als
buismateriaal, er bij de vaststelling van de
toelaatbare trekspanning vele discussies
hebben plaatsgevonden. Aan de ene kant
stonden de concurrenten en de pessimisten,
aan de andere kant de onafhankelijke
PVC-fabrikanten en de optimisten. Men is
het toen eens geworden op een
cr= 60 kgf/cm 2 .
Spoedig daarna, toen meer gegevens
beschikbaar kwamen en ook de produktietechnieken verbeterd werden, heeft men de
*) Samenvatting van de TAK-bijeenkomsten op
14november en 17december 1973in het Jaarbeurs
Congresgebouw te Utrecht.

o--waarde verhoogd tot 80 kgf/cm 2 en na
nog eens korte tijd naar 100 kgf/cm 2 .
Met deze waarde hebben we lange tijd
geleefd. Ongeveer een jaar geleden is men
in Nederland overgegaan op een cr-waarde
van 125 kgf/cm 2 voor de diameters groter
dan 50 mm.
Deze laatste verhoging is niet het gevolg
van een kwaliteitsverbetering van het
materiaal. Het materiaal is hetzelfde als
voorheen. Wel echter hebben de ervaringen
met PVC-leidingen in de afgelopen jaren
het vertrouwen zodanig vergroot, dat men
het verantwoord achtte de veiligheidscoëfficiënt van leidingen groter dan 50 mm
te verlagen van 2,5 naar 2.
Bij het verhogen van de cr-waarde kan men
in principe op twee manieren te werk gaan.
Het meest voor de hand liggend is, aan de
van de eerder gegeven formule voor de
diverse drukklassen nieuwe wanddikten uit
te rekenen. Dit is in het verleden ook steeds
gebeurd.
Hieraan is echter het bezwaar verbonden,
dat wijziging van de wanddikten een
aanpassing van de machines vraagt.
De andere methode is de bestaande wanddikten van de verschillende typen PVC-buis
te handhaven en de bijbehorende drukklassen te wijzigen. Nu zijn er geen
problemen met de machines, maar er
komen wel wonderlijke drukklassen te
voorschijn. Bij de overgang van er = 100
kgf/cm 2 naar er= 125 kgf/cm 2 is gekozen
voor het laatste systeem.
Dit is gedaan omdat internationaal de hele
kwestie van de verhoging van de cr-waarde
nog in discussie is. Bovendien ligt er een
Zwitsers voorstel op tafel om voor alle
kunststoffen tot een logisch systeem te
komen van a-waarden en drukklassen.
Dit voorstel houdt in, dat in formule (2)
zodanige waarden 1 ) voor eren p worden
gekozen dat het mogelijk wordt het aantal
wanddikten aanzienlijk te beperken.
Bij een verhoging van de cr-waarde kan
men dan namelijk de bestaande wanddikten
handhaven zonder buiten de afgesproken
drukklassen te komen.
Gezien deze internationale ontwikkelingen
leek het verstandig op dit ogenblik de
wanddikten niet te wijzigen en in de
keuringseisen voorlopig genoegen te nemen
met de wat rommelig aandoende serie drukklassen (5/6,3/7,5/8/10/12,5/16).
l) Gedacht is aan de voorkeurreeks R 10namelijk:
voor p 0,50 / 0,63 / 0,80/ 1,00/ 1,25/ 1,6N/mm2
(5) (6,3) (8) (10) (12,5) (16) kgf/cm2
voor er 2,5/3,2/5,0/6,3/8,0 /10,0/12,5/16,0N/mm2
25 32 50 63 80 100 125 160 kgf/cm2
a
Het quotiënt —isdan ook steedseen getal uit de
P
voorkeurreeks R10.
Bij elk quotiënt —isdan de buitenmiddellijnwanddikteverhouding constant (zie formule 2).

2. Lijmverbindingen in PVC-leidingen
Voor PVC-dienstleidingen is van het begin
af aan vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt
van de lijmverbinding. Aan de buis werd
hiertoe aan één van de twee buiseinden een
optromping gemaakt. Voorschrift was, dat
deze optromping gemaakt moest worden
op de buis, waarmee de verbinding moest
worden gemaakt. Hierdoor ontstond een
zeer nauwe passing. Men sprak van een
krakende passing ofwel van een perspassing. Door het nakrimpen van het
opgetrompte deel was de inwendige diameter hiervan vaak iets kleiner dan de
uitwendige diameter van de buis. Ook de
fittingen, die werden gebruikt, hadden een
dergelijke passing. Bij het ontwerp ging men
er namelijk van uit, dat geen spleet mocht
ontstaan tussen buis en fitting.
Doordat zowel bij de buis als bij de fitting
niet was te ontkomen aan bepaalde toleranties, was het onvermijdelijk, dat in de
meeste verbindingen weer een zogenaamde
perspassing ontstond, dat wil zeggen, dat de
buitendiameter van de buis groter was dan
de binnendiameter van de fitting. Als lijm
werd bij deze verbinding de methyleenchloride lijm gebruikt. Dit was een zeer
dunne lijm, waarmee geen spleten konden
worden gedicht. Dit laatste was echter ook
niet nodig, omdat, zoals hierboven is
uiteengezet, het hele systeem zo was
opgezet, dat er geen spleten konden voorkomen. De ervaringen in ons land met deze
manier van verlijmen zijn zonder meer
gunstig.
In het buitenland heeft echter een heel
andere ontwikkeling plaatsgevonden.
Ook daar heeft men aanvankelijk met het
systeem van de perspassing gewerkt.
Omdat echter meer met grotere diameters
werd gewerkt, ontstonden moeilijkheden.
Bij grotere buizen en fittingen worden
namelijk ook de benodigde toleranties
groter. Wanneer men dan vast wil houden
aan het uitgangspunt, dat nooit een spleet
mag optreden, ontstaan er grote verschillen
tussen de binnendiameter van de fitting
en de buitendiameter van de buis en wel
zodanig, dat de buis te groot is voor de
fitting. Dit heeft tot gevolg, dat de buis te
grote spanningen veroorzaakt in de fitting.
In de praktijk kwam dit tot uiting in de
vorm van gescheurde fittingen bij de maten
vanaf 0 50 mm. In verband daarmee is
men overgegaan tot het ontwikkelen van
lijmsoorten, die ook spleten kunnen dichten.
Toen men daarin geslaagd was, heeft men
voor de fittingen een passingstelsel ontworpen, waarbij zowel spleten als perspassing kunnen optreden; in totaal dus een
ruimere passing.
Internationaal is de situatie thans zo, dat
alleen in Frankrijk en Nederland de perspassing wordt toegepast en in alle andere
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landen de ruimere passing, ook wel spieetpassing genoemd.
Aanvankelijk gaf deze situatie nog weinig
problemen, omdat er weinig buitenlandse
fittingen in Nederland verkocht werden,
maar bij de toenemende Europese integratie
kwam hier de laatste jaren snel verandering
in. Er kwamen meer en meer buitenlandse
fittingen in de handel en er ontstonden
wel degelijk moeilijkheden. De maatverschillen tussen fittingen met spleet- en
perspassing bedragen slechts tienden van
mm's. Dit heeft tot gevolg, dat beide typen
fittingen niet van elkaar te onderscheiden
zijn. Wordt echter een fitting van het type
spleetpassing gemonteerd volgens het oude
Nederlandse systeem met een methyleenchloride lijm (niet spleetvullend), dan is de
kans groot dat lekkage optreedt.
Dit was een niet te accspteren situatie.
Als eerste stap is toen besloten de
methyleen-chloride lijn — de niet spleetvullende lijm — uit de op stapel staande
kwaliteitseisen voor lijmsoorten weg te
laten. De spleetvullende lijm kan namelijk
zowel voor perspassing als voor spleetpassing worden gebruikt. Daarmee zijn
een groot aantal moeilijkheden opgelost.
Omdat het voor de fabrieken in ons land
van belang is internationaal niet uit de pas
te lopen hebben er daarnaast nog gesprekken
plaatsgevonden met Nederlandse en enkele
buitenlandse firma's om te komen tot één
type fitting.
Dit laatste is niet helemaal gelukt, wel voor
een groot deel. In de nieuwste kwaliteitseisen is er nu één tolerantiegebied, waarbinnen alle fittingen moeten liggen.
De buitenlandse fittingen liggen in het
algemeen wat hoger in dit tolerantiegebied
dan de Nederlandse fittingen en hebben
daardoor toch nog een wat ruimere passing.
3. Typen PE-waterleidingbuizcn
In de handel zijn thans 2 soorten PE,
hogedichtheidspolyetheen en lagedichtheidspolyetheen. Hogedichtheidspolyetheen
(<r = 50 kgf/cm 2 ) wordt in de waterleidingwereld weinig gebruikt.
Van de lagediohtheidspolyetheen zijn
2 typen verkrijgbaar, namelijk één met een
a = 32 kgf/cm 2 en één met een <r= 25
kgf/cm 2 . Vooral bij kleine diameters liggen
de wanddikten van beide typen zo dicht bij
elkaar, dat ze nauwelijks te onderscheiden
zijn. In de praktijk heeft dit moeilijkheden
opgeleverd met de verbindingen.
Bij PE wordt namelijk veel gebruik gemaakt
van klemkoppelingen en daarbij is ook de
maat van de binnendiameter van belang.
Wanneer bij buizen met een wanddikte
volgensCT32 klemkoppelingen volgensCT25
worden gebruikt, ontstaan lekke verbindingen. In verband hiermee is dan ook in
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internationaal verband het voorstel gedaan
één van beide typen te laten vallen.
Ledereen was hier voor, maar toen de
vraag aan de orde kwam welke van de
twee typen moest verdwijnen, staakten de
stemmen. Voorlopig is hier nog geen oplossing in zicht.
In Nederland wordt PE-buis toegepast
met een wanddikte volgens a 25, hoewel
de fabrikant verklaart, dat het materiaal
voldoet aan de eisen vanCT32. Waarom?
Omdat de meest gebruikte klemkoppelingen
van Duitse herkomst zijn en in dit land
is uitsluitend het type a 25 gangbaar.
In België echter zijn weer wanddikten
volgensCT32 gebruikelijk.
Om het geheel nog moeilijker te maken,
is er op het ogenblik nog een nieuwe
ontwikkeling gaande, namelijk de opkomst
van een materiaal dat een dichtheid heeft
tussen de hoge- en lagedichtheids-PE in.
Dit nieuwe materiaal (medium density PE)
zou eigenschappen hebben die gunstig zijn
voor bepaalde lasmethoden.
4. Veiligheidscoëfficiënt van waterleidingbuizen uit kunststof
PVC heeft een veiligheidscoëfficiënt 2,
PE een veiligheidscoëfficiënt 1,3. Dit laatste
lijkt bijzonder laag. Echter bij kunststoffen
moet men toch anders tegen een veiligheidscoëfficiënt aankijken dan bij orthodoxe
materialen als staal en a.c. Een a.c.-buis
met een werkdruk van 8 atm. en een
veiligheidscoëfficiënt van bijv. 2,5, heeft
een barstdruk van 20 atm.; dat wil zeggen
bij waarden, die iets boven de 20 atm.
liggen — 20 atm. is een minimumeis —
gaat de buis kapot.
Bij kunststof is de situatie anders.
Kunststoffen zijn plastische materialen.
Dit houdt in, dat indien zij voortdurend
onder spanning staan, de treksterkte
geleidelijk afneemt. Buizen van PVC
bijvoorbeeld zullen bij een inwendige druk,
die een trekspanning in de buiswand van
420 kgf/cm 2 veroorzaakt na ca. 1 uur
bezwijken, doch zullen bij een inwendige
druk, die een trekspanning van 350 kgf/cm 2
in het materiaal tot gevolg heeft ten minste
100 uren kunnen volhouden.
Op grond van uitgebreide proefnemingen
is het inzicht verkregen dat PVC-buizen,
die aan de keuringseisen voldoen,
een spanning van 250 kgf/cm 2 gedurende
50 jaar kunnen weerstaan. Bij de berekening
van de wanddikte van PVC-buizen wordt
van deze 50 jaars waarde uitgegaan.
Bij een veiligheidscoëfficiënt van 2 is de
toelaatbare trekspanning voor PVC-buizen
dan 125 kgf/cm 2 . Een dergelijk verhaal
geldt ook voor PE-buizen.
Uit een en ander moge blijken, dat bij
buizen van kunststof een kortstondige

overbelasting minder risico's met zich
meebrengt dan bij buizen van staal, a.c. en
dergelijke materialen.
Een ander punt is nog, dat in het algemeen
de hoogte van de veiligheidscoëfficiënt
mede afhangt van demogelijkheid tot het
optreden van bijkomende spanningen in het
materiaal. Bij buizen denkt men dan vooral
aan spanningen ten gevolge van drukstoten
en ten gevolge van buiging in de lengterichting van de buis.
Wat dit betreft zijn PVC en PE duidelijk
in het voordeel ten opzichte van een materiaal als a.c. Het is een bekend feit, dat in
buizen van PVC of PE aanmerkelijk lagere
drukstoten optreden, terwijl door de grotere
flexibiliteit, vooral bij PE, spanningen
ten gevolge van buiging in lengterichting
weinig of niet zullen voorkomen. Toch
blijft een veiligheidscoëfficiënt van 1,3 voor
PE te laag.
Een geruststelling in deze is echter dat,
zoals reeds eerder is opgemerkt, het
materiaal van dein Nederland gefabriceerde PE-buizen zou voldoen aan de
kwaliteitseisen voorCT= 32 kgf/cm 2 , terwijl
de maatvoering vanCT25 is aangehouden.
In feite zou de veiligheidscoëfficiënt dan
32
/25 X 1,3 = 1,65 bedragen.
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