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Afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland

Installaties

BEVOLKING

Op 1januari 1974 waren er in Nederland
511 rioolwaterzuiveringsinstallaties in
bedrijf. Deze installaties staan in 357
gemeenten. In totaal waren eind 1973
aanwezig 841 gemeenten. Het beheer
over de installaties berust bij gemeenten,
provincie, waterschappen of zuiveringsschappen.
Met de daarbij behorende industrieën
bedraagt de totale ontwerpcapaciteit
11.774.650 inwonerekwivalenten; hiervan
zijn 7.032.380 reële inwoners. Bij een totale
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bevolking in 1973 in Nederland van 13,5
miljoen blijkt dat 52 % van de bevolking
in een gebied woont, dat een in bedrijf
zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft.
In de praktijk zal het rioolwater van dat
deel van de bevolking, dat naar de
installatie wordt gevoerd, kleiner zijn.
Bijna 72 % van de bevolking woonde begin
1974 in een gebied waar een rioolwaterzuiveringsinstallatie aanwezig is c.q. één in
aanbouw is of in ontwerp gereed is.
De toename op 1januari 1974 ten opzichte
van 1januari 1971 bedraagt 19,4 %, terwijl
de toename van de totale bevolking in
Nederland over deze periode gemiddeld
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Afb. I - Verhouding van het aantal inwoners die op een zuiveringsinstallatie aangesloten zijn of
zouden kunnen zijn, ten opzichte van de totale bevolking.

capaciteit van de installaties.
Aan de hand van afb. 2 is te zien dat
ongeveer 45,5 % van het afvalwater van de
bevolking biologisch wordt gzuiverd.
Van de industriële vervuiling wordt plus
minus 4.740.000 inwonerekwivalenten op

ligt op 3,05 %. Ter vergelijking zijn in
afb. 1de percentages van de in bedrijf
zijnde, in aanbouw zijnde en die welke in
ontwerp gereed waren over de jaren 1960,
1965, 1970 en 1973 gegeven. V o o r d e
berekening is uitgegaan van de ontwerp-

TABEL II - Aantal zuiveringsinstallaties en aantal
inwoners (ontwerpcapaciteit per 1-1-1974).

TABEL I - Installaties t.b.v. bebouwde kernen welke onder beheer staan van gemeenten,
provincies, waterIzuiveringsschappen of lokale beheerders.
1960
aantal installaties per 31 december
aantal gemeenten
aantal installaties/km2
onder lokale beheerders
aantal installaties t.b.v. kazernes, sanatoria etc.
bijbehorende aantal inwonerekwivalenten

205
994
5

1970

1965

439
873
10,7

328
960
8

1973
511
841
12,5

: 120
:60
100
± 135.000 ± 320.000 ±650.000 ± 1.040.000

Soort afvalwaterzuivering

Aantal
Aantal
installaties inwoners

Geen zuivering
Mechanische zuivering
Biologische zuivering

136

375

6.523.320
853.560
6.123.120

Totaal

511

13.500.000

TABEL III - Door de waterleidingbedrijven afgeleverde hoeveelheid drinkwater en te verwerken hoeveelheid droogweerafvoer van afvalwater van
inwoners en industrieën aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Afgeleverde Te verwerken hoeveelhoeveelheid heid afvalwater aan
Jaar
drinkwater d.w.a. inw.+industrie
totaal x 1 min m 3 totaal x 1min m 3
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

639,4
652,5
693,7
741,7
775,7
830,1
869,6
904
909,9
949

151
157
172,5
202
218
255
270
297.5
356
494

Hoeveelheid afvalwater d.w.a. inw.
totaal x 1min m 3
96,5
104,5
112.5
127
139
161,5
174
189
216
262

Hoeveelheid afvalwater d.w.a. inw.
+ ind. in %
t.o.v. drinkwater
23,6
24,2
25
27,3
28,1
30,8
31,2
33
39,2
46,7

Hoeveelheid afvalwater d.w.a. inw.
inw. in %
t.o.v. drinkwater
15
16.1
16.2
17,2
18
19,5
20,1
21
23,8
27,6

Toename hoeveelheid Toename hoeveelheid
afvalwater d.w.a.
afvalwater d.w.a.
inw. + ind.
inwoners
in %
in %
3,98
9,55
17,1
7,9
17
5,9
10,2
19,7
38,8

7,7
12,9
9,45
16,2
7,75
8,6
14,3
21,2
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Warme meren, opgewarmde merenen
polyfosfaten*)

Op uitnodiging van de Israel Scientific
Research Conferences nam ik in september
deel aan een symposium 'The interaction
between hydrographie, physical and
biological factors in warm lakes', waarvoor
twintig niet-Israëlische deelnemers waren
uitgenodigd. Door de buitenlandse gasten
werden dertien voordrachten gehouden met
als opdracht aan te geven of men in warme
meren afwijkingen kan verwachten van
datgene wat bekend is van meren in
gematigde streken.
Voorts werden zes voordrachten gehouden
door onderzoekers over hun werk aan het
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Afb. 2 - Groei van de afvalwaterzuivering in soort
installatie t.o.v. aantal aangesloten inwoners in
verhouding tot de totale bevolking.

basis van 54 gram BOD5, mede in de op
1 januari 1974 aanwezige 511 installaties
behandeld.
Bovendien is een honderdtal, biologischeen voor een klein deel mechanische
zuiveringsinstallaties in gebruik bij kazernes,
sanatoria, woonoorden etc. met een capaciteit van in totaal circa 1.040.000 inwonerekwivalenten.
Om het beeld af te ronden zijn in tabel I
en II enige cijfers weergegeven, eveneens
over de jaren 1960, 1965, 1970 en 1973.
Waterverbruik
De huidige geïnstalleerde capaciteit van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties bedraagt
wat betreft de droogweerafvoer van de
aangesloten inwoners (ontwerpcapaciteit)
en gerekend met een tienurige aanvoer per
etmaal, op jaarbasis circa 27,6 % van de in
1973 geproduceerde hoeveelheid drinkwater.
In tabel III is een overzicht op jaarbasis te
zien van de hoeveelheid te verwerken afvalwater en de procentuele groei van het
afvalwater vanaf 1964.
Daar is uitgegaan van de ontwerpbelasting
van een installatie, zal de hier aangegeven
totaalwaarde nog niet geheel zijn bereikt.
Literatuur
Zweedse milieu beschermingsindustrie presenteert
zich, H 2 0 (6) 1973 no. 16.
Het wassend water der waterleidingbedrijven,
H 2 0 (7) 1974 no. 4.
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meer van Kinneret (Meer van Galilea) en
drie over werk verricht in het Solar Lake,
een zout meer nabij Eilat. Een algemene
inleiding werd gegeven door C. Serruya,
directrice van het Lake Kinneret Laboratorium, en een historische door Rodhe, die
vooral het werk van Thienemann en
Ruttner op Java belichtte.
Tailing bracht naar voren dat, hoewel
orimaire produktie in warme meren per m 3
in dezelfde orde van grootte verloopt als in
gematigdemeren,ditper m 2per dag in warme
meren hoger is; op jaarbasis wordt het verschil noggroterdoor het langere groeiseizoen.
De correlatie tussen primaire produktie en
geografische ligging, zoals die in de
voorlopige IBP samenvatting is gepubliceerd,
wordt dan ook niet door de grotere lichtintensiteit in de tropen veroorzaakt, maar
door de lengte van het groeiseizoen. Ook de
respiratie is hoger. Tailing toonde aan,
dat hoewel voor algen in het algemeen een
Qio= 2 geldt dit voor natuurlijke populaties
niet opgaat door een nutriënten tekort.
Edmondson besprak voornamelijk de
populatie van zoöplankton. Hij vermeldde
dat een zelfde soort uit arctische of
tropische meren vaak dezelfde temperatuurcoëfficiënt heeft. Voorts meende hij dat
in warme meren meestal een grotere
standing erop voorkomt en dat concentratie
tussen verschillende soorten extreem
temperatuurgevoelig is.
Mortimer behandelde de fysische
invloeden op meren zoals golfvorming,
waterbeweging, warmte budget en de
hydromechanica van de temperatuur spronglaag. In een film van een simulatie model
liet hij zien hoe door resonantie tussen de
*) Verslag van een studiereis naar Israël,
Versailles, de VS en Canada.

interne beweging van de temperatuur
spronglaag en storm deze spronglaag zo
kan gaan schommelen, dat water uit het
hypolimnion kan ontsnappen naar het
epilimnion. Heel duidelijk gebeurt dit in het
meer van Kinneret, aangezien de eigen
frequentie van de beweging van de spronglaag en de frequentie van de wind beide
ongeveer eens per 24 uur is. Dergelijke
periodieke winden komen in de tropen
vaker voor dan in de gematigde zones.
Een andere kracht die waterbeweging
veroorzaakt wordt geïnduceerd door de
rotatie der aarde (Coriolis Kracht) en is
dus afhankelijk van de latitude en de
ligging van de as t.o.v. de draaiing der aarde.
Lee hield twee voordrachten, een over het
nutriënten budget van Lake Madison en
een over de hydromechanica van het
transport van nutriënten uit de sedimenten
naar het epilimnion. Zelf hield ik twee
voordrachten, getiteld:
1. The different mechanisms involved
in the recycling of organic matter.
2. Phosphorus in sediments of warm lakes.
Met Shilo had ondergetekende een lange
discussie over het afsterfmechanisme van
algen in tropische meren. Tijdens mijn
werk in Oeganda constateerde ik dat de
algenpopulaties in de tropen precies even
hard afsterven als in de gematigde zones,
doch de veranderingen van fysische en
chemische factoren kan daar moeilijk de
oorzaak van zijn. Shilo meent dat fotooxidatie in combinatie met C02-depletie de
oorzaak van successie in de tropen is.
Hij vindt in cultures hiervoor sterke
aanwijzingen en constateert massaal
afsterven van de blauwwier Anacystis
onder soortgelijke omstandigheden.
Een en ander sluit erg goed aan bij mijn
experimenten in Lake George.
Na afloop van het symposium kon ik nog
enige tijd blijven werken. Pogingen om
rechtstreeks de mineralisatie van algen te
meten mislukte door de geringe dichtheid
van de populatie. Wel werd gevonden dat
de 02-opname in het licht groter was dan
die in het donker, wanneer de fotosynthese
in het licht geremd werd door DCMU.
Voorts startte ik enkele cultures met klei uit
de rivier de Jordaan als enige fosfaatbron.
Overeenkomstig de verwachting groeide
deze cultures uitsluitend als een extra
fosfaatbron werd toegevoegd.
Ook in deze experimenten bleek het fosfaat
dat in de klei zelf voorkomt niet voor algen
opneembaar te zijn. Door de politieke
gebeurtenissen na mijn vertrek is verdere
rapportage over deze experimenten aan mij
uiteraard vervallen. De experimenten
— onvolledig als zij waren — sloten goed
aan bij de tot nog toe geconstateerde

