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Ten geleide

Op 27 april 1910 installeerde de Minister van Binnenlandse Zaken, Mr.
Th. Heemskerk, de Staatscommissie voor Drinkwatervoorziening. In
zijn toen gehouden reden zei de Minister o.m.: „Van het grootste gewicht
is bij dit alles deugdelijke voorlichting, zowel voor de belanghebbenden
als voor de Regering, waar zij tot het nemen ener beslissing geroepen
wordt, waar op de meest vruchtdragende wijze een prise d'eau is te
maken; of niet het onttrekken van water de landbouw zou benadelen;
langs welke weg en op welke wijze het water ware te leiden, zal de
onderneming het meeste nut stichten; dit alles vormt met vele andere
een complex van vragen, waarop het antwoord slechts door speciale
vakkundigen kan worden gegeven. Ook de beoordeling van de rentabiliteit der onderneming, naar welke immers steeds moet worden gestreefd,
kan zonder voorlichting van die deskundigen niet geschieden." Het
behoeft niet te verwonderen dat de Staatscommissie, gezien deze veel
omvattende opdracht, overging tot instelling van een technisch bureau
en dat zij nadien de Minister adviseerde: het in leven roepen te bevorderen van een vaste dienst, een Rijksinstelling van blijvend karakter,
welke zich geheel aan de belangen der drinkwatervoorziening zou
kunnen wijden om voorlichting te geven op dit gebied en betreffende
het samenstellen van projecten voor waterleiding.
Dit advies leidde tot het Koninklijk Besluit van 17 mei 1913, no. 46,
waarbij de beide nu zestigjarige instellingen, het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening en de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het leven werden geroepen.
Aan de Centrale Commissie is de taak ten deel gevallen te adviseren
over algemene beleidsvraagstukken. Zij heeft daarbij nauw contact met
het Rijksinstituut welks directeur ambtshalve tot haar leden behoort.
Ook vormt het Instituut het bureau der Commissie. Daarnaast heeft het
met personeel uit velerlei disciplines bemande Instituut een omvangrijke
taak ten aanzien van „aangelegenheden, die betrekking hebben op, of
in verband staan met de drinkwatervoorziening", naar de woorden van
het K.B.
De onderwerpen, die de aandacht vroegen, zijn in de loop der jaren
veranderd. In 1913 was het vraagstuk hoe bereikt kon worden, vooral
in het belang van de volksgezondheid, dat waterleidingen tot stand
kwamen in de hoofdzakelijk landelijke gebieden, die daarvan nog waren
verstoken.Thans is vrijwel de gehele bevolking aan de waterleiding aangesloten.
De vraag is nu hoe bij de beperkte winningsmogelijkheden van grondwater en de toenemende verontreiniging van het oppervlaktewater toch
een goede watervoorziening kan worden bewerkstelligd en gehandhaafd.
Daartoe heeft het Rijksinstituut een in het landelijk kader passend geheel
van, soms zeer grote, werken voor de winning, opslag en transport van
water ontworpen, dat zijn eerste grondslag zal krijgen in een structuurschema. Naast technische en wetenschappelijke problemen doet zich
hierbij in aanmerkelijk grotere mate dan vroeger de omstandigheid voor
dat andere belangen in aanraking komen met die van de watervoorziening. Hierbij valt te denken aan belangen van waterstaat, landbouw,
natuurbehoud, recreatie e.d. Dit vereist veel overleg, o.m. met de Ministeries, die deze belangen behartigen, en een goede coördinatie.
Vandaar dat het voornemen bestaat de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening en de Raad voor de Drinkwatervoorziening te vervangen door één adviescollege, dat zich op meer integrale wijze leent
voor overleg. Het is dus niet te verwachten, dat de Centrale Commissie
in haar oude vorm een volgend jubileum zal beleven.
Voor het Rijksinstituut gelden echter nog steeds de woorden van de
Staatscommissie van 1910, nl. dat dit „een Rijksinstelling van blijvend
karakter" is.
De hierna volgende artikelen van de hand van de Directeur en enige
medewerkers zullen de lezer ongetwijfeld de indruk geven, dat het zestigjarige instituut niet teert op zijn oude roem, maar dat het goed toegerust
de problemen van heden en toekomst tegemoet treedt.
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Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening -Quo Vadis?
Een jubileum is wel een aanleiding om
een moment stil te staan, om daarbij de
gedachten min of meer evaluerend te
laten gaan over de gebeurtenissen in de
voorbije tijd en zich te bezinnen op
mogelijke ontwikkelingen in de tijd die
gaat komen. Zo ook bij het 60-jarige
jubileum van het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening (RID). En voor
een dergelijke evaluatie en bezinning is
er in dit geval des te meer reden omdat
zich binnen het totale pakket van taken
van het RID ten aanzien van de openbare watervoorziening in de loop van de
tijd duidelijke accentverschuivingen hebben voorgedaan en andere veranderingen
waarschijnlijk lijken.
Het Koninklijk Besluit van 17 mei 1913
(no. 46), waarbij het Rijksbureau voor
Drinkwatervoorziening (het latere Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening)
werd opgericht, is tot op heden in sterke
mate bepalend geweest voor de taakinhoud en de wijze van taakuitoefening
van het RID. Volgens genoemd KB behoren — vrij vertaald — tot de taak
van het RID als onderdeel van het
Rijksoverheidsapparaat:
— behandeling met het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
van de aangelegenheden, die betrekking hebben op of verband houden
met de drinkwatervoorziening;
— het toezicht van Rijkswege op het
technisch en economisch beheer van
drinkwatervoorzieningen, die daarvoor krachtens nadere regelingen in
aanmerking komen;
— de leiding van onderzoekingen van
Rijkswege ter voorbereiding van de
drinkwatervoorziening;
— het opmaken van plannen voor de
drinkwatervoorziening voor zover
van Rijkswege opgevat;
— het toezicht op de uitvoering van genoemde plannen indien deze voor
rekening van het Rijk geschiedt;
— het verzamelen en bewerken van
alle gegevens voorzover deze voor de
drinkwatervoorziening van belang
kunnen zijn;
— het op verzoek geven van voorlichting aan andere ministeries, andere
instanties op Rijksniveau, aan provinciale en gemeentebesturen, verenigingen en „bijzondere personen", in
aangelegenheden betrekking hebbende op of verband houdende met de
drinkwatervoorziening;
— het op verzoek van provinciale en
gemeentebesturen, verenigingen en
bijzondere personen te hunnen behoeve opmaken van plannen voor
drinkwatervoorziening;
— het op verzoek van idem geven van
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leiding aan, toezien op, doen uitvoeren van en rapporteren over alle
praktische en wetenschappelijke onderzoekingen met de drinkwatervoorziening verband houdende.

van adviezen met betrekking tot de
chemisch-biologische aspecten van
grond- en oppervlaktewater als
grondstof voor drinkwater en van
zuiveringstechnieken voor de bereiding van drinkwater;

Het R I D is tot op heden begeleid door
de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening, die bij hetzelfde KB werd
opgericht. De taak van deze commissie
bestaat uit het adviseren van de verantwoordelijke bewindsman over zaken, de
drinkwatervoorziening betreffende.
De totstandkoming van de Waterleidingwet (wet van 6 april 1957, Stb. 150) veranderde aan het vorenstaande in principe weinig. Bij deze wet werden nl.
regels gesteld met betrekking tot voorwaarden waaraan waterleidingbedrijven
moeten voldoen met het oog op de
volksgezondheid en met betrekking tot
het toezicht daarop door de Inspectie
van de Volksgezondheid, alsmede met
betrekking tot de organisatie van de
watervoorziening door waterleidingbedrijven, waarbij primair aan de provinciale besturen een taak werd toebedeeld.
Een wetsontwerp tot wijziging van
hoofdstuk III van de Waterleidingwet,
waarbij de overheid en met name ook
de provinciale besturen grotere bevoegdheden krijgen om regelend op te treden
met betrekking tot de organisatie van
de watervoorziening door waterleidingbedrijven, bevindt zich thans in een
vergevorderd stadium van behandeling.
Bij de Waterleidingwet werd ook ingesteld de Raad voor de Drinkwatervoorziening, met als taak de verantwoordelijke bewindsman van advies te dienen
inzake de toepassing van deze wet; daarnaast is de Raad ook bevoegd provinciale en gemsentebesturen van advies te
dienen inzake de toepassing van deze
wet.
Er bestaat ook thans nog een zekere
relatie tussen de organisatorische opbouw van het R I D en de opsomming
van taken in het eerder bedoelde KB.
Begin 1973 waren bij het R I D in organisatorisch opzicht de volgende onderdelen te onderscheiden:

— een technische afdeling en een afdeling bijzondere onderwerpen voor de
behandeling van technische vraagstukken op het gebied van de watervoorziening;

— een driehoofdige directie met een
technische en een bestuurlijke component;
— een directiesecretaris;
— stafafdelingen voor personeelszaken,
administratieve zaken, documentatie
en bibliotheek, en planning;
— een geohydrologische afdeling voor
het verrichten van onderzoek en studies, alsmede het uitbrengen van
adviezen op geohydrologisch gebied;
— een chemisch-biologische afdeling
voor het verrichten van onderzoek
en studies, alsmede het uitbrengen

— een juridische afdeling voor de behandeling van juridische aangelegenheden;
— een economische afdeling voor de behandeling van financieel-economische
aangelegenheden;
— een Internationaal Reference Centre
for Community Water Supply (IRC)
voor het leveren van een bijdrage
bij het oplossen van de internationale
ontwikkelingsproblematiek.
Het IRC, dat zijn grondslag vindt in
een in 1968 gesloten overeenkomst tussen
de Nederlandse Staat en de Wereld
Gezondheids Organisatie, vormt een
nieuw element binnen het RID, waarvan
men het ontstaan in 1913 nog niet kon
bevroeden, maar dat thans niet meer
valt weg te denken. Wel is het mogelijk
dat het IRC te gelegener tijd in een
apart, maar nauw met het R I D gelieerde stichting zal worden ondergebracht, teneinde de ontplooiingsmogelijkheden en de operationele slagvaardigheid van het centrum te vergroten.
Voorts dient te worden vermeld dat de
afdelingen juridische zaken en economische zaken sinds kort in een enigszins
andere positie zijn komen te verkeren
doordat zij thans zijn gehuisvest ten
departemente. Bij het tot het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
behorende directoraat-generaal voor de
Milieuhygiëne is op 29 januari 1973 nl.
ingesteld een aparte directie Drinkwatervoorziening voor de departementale behandeling van alle aangelegenheden de
watervoorziening betreffende. Deze directie staat onder leiding van de directeur
van het RID en wordt voor het overige
voorshands in hoofdzaak gevormd door
de afdelingen juridische zaken en economische zaken.
Deze ontwikkeling moet bijzonder gelukkig worden geacht, omdat enerzijds de
eigen identiteit van de watervoorzieningsproblematiek binnen het Rijksoverheidsapparaat thans organisatorisch duidelijk tot uiting is gebracht en anderzijds het RID thans directer betrokken
is bij de beleidsvoorbereiding.
Bij de boven aangegeven organisatorische structuur van het R I D staat overi-
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gens nog een onderdeel expliciet vermeld
dat in nauwe relatie staat met thans in
het verschiet liggende ontwikkelingen.
Dit betreft de stafafdeling planning, die
als voornaamste taak heeft coördinerend
en bundelend op te treden ten aanzien
van de activiteiten van de andere afdelingen met betrekking tot de zgn. basisplannen c a .
Zoals bekend gaf de toenmalige minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid
in 1964 opdracht aan het R I D tot het
opstellen van basisplannen voor de waterwinning, als grondslag voor de toekomstige uitbreiding van de bestaande
watervoorzieningen. Als resultaat van de
ontwikkelingen, die sindsdien hebben
plaatsgevonden, bevindt zich thans in
een vergevorderd stadium van voorbereiding een zgn. Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening 1972, dat de
formulering zal weergeven van het Rijksbeleid met betrekking tot de openbare
watervoorziening voor de lange termijn
(ca. 30 jaar) en ééns per 5jaar zal worden
herzien. In aansluiting op dit structuurschema zal een tienjarenplan worden
opgesteld dat de programmering van de
daadwerkelijk te realiseren voorzieningen
zal aangeven en dat eens per ca. 2 jaar
zal worden herzien. In aansluiting op het
tienjarenplan tenslotte zullen zgn. wettelijke basisplannen moeten worden vastgelegd, met aanwijzing van de gebieden
voor de aanleg of het gebruik van bij het
plan aan te geven werken tot winning,
opslag en transport van water en met
voorschriften omtrent het gebruik van
gronden en wateren in die gebieden en
eventueel ook t.a.v. de werken. Deze
basisplannen zullen hun wettelijke grondslag moeten vinden in een verdere wijziging en aanvulling van de Waterleidingwet. Een desbetreffend voorontwerp van
wet bevindt zich in een vergevorderd
stadium van uitwerking.
Het ligt in de lijn der verwachtingen
dat in het kader van deze wetswijziging
tevens een wettelijke grondslag zal worden gegeven aan het R I D en een integratie van de functies van de Centrale
Commissie voor Drinkwatervoorziening
en de Raad voor de Drinkwatervooziening tot stand zal komen, zodat uiteindelijk met één adviescollege zal kunnen
worden volstaan: een Raad voor de
Drinkwatervoorziening - nieuwe stijl.
Het vorenstaande moet worden gezien
tegen de achtergrond van de doelstelling
van de openbare watervoorziening zoals
deze in het ontwerp-Structuurschema
Drink- en Industriewatervoorziening 1972
is geformuleerd, t.w.:
„De doelstelling van de openbare drinken industriewatervoorziening is de veilige, ononderbroken levering van voldoende water onder voldoende druk en
van goede en constante kwaliteit, op een
nationaal economisch en maatschappelijk
verantwoorde wijze, teneinde te voorzien in de behoefte van bevolking en
bedrijven, op een zodanige wijze dat
andere belangen zo weinig mogelijk
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worden geschaad, een harmonische inpassing in de gewenste ruimtelijke structuur wordt verkregen, een bijdrage wordt
geleverd aan de gewenste economische
ontwikkeling, waarbij de milieuhygiënische uitgangspunten en de algemene
ecologische condities in acht worden genomen."
Alvorens thans nader wordt ingegaan op
het toekomstige takenpakket van het
RTD lijkt het nuttig eerst nog enkele
zaken meer principieel aan de orde te
stellen.
Het is thans niet meer zo als enkele
decennia geleden toen van overheidszijde
propaganda moest worden gevoerd voor
het idee van de openbare watervoorziening; het maximaal mogelijke aansluitpercentage is in Nederland bereikt.
Voorts vindt binnen de wereld van de
waterleidingbedrijven een nog steeds
voortgaande concentratie tot grotere bedrijven plaats die zelf kunnen beschikken over goed uitgeruste technische diensten en laboratoria, terwijl tevens
gebruik kan worden gemaakt van de
diensten en streeklaboratoria en de onderzoekfaciliteiten van het Keuringsinstituut
voor
Waterleidingartikelen
K I W A NV. Daarnaast kan tevens een
beroep worden gedaan op elders aanwezige onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid, zoals bij overheidsinstellingen,
TNO, universiteiten en hogescholen, alsmede particuliere adviesbureaux en de
industrie.
Anderzijds moet worden bedacht dat de
Rijksoverheid t.a.v. aangelegenheden van
volksgezondheid, watervoorziening, milieuhygiëne, waterbeheer e.d. duidelijk
ook eigen verantwoordelijkheden heeft
die deels zelfs wettelijk zijn c.q. zullen
worden vastgelegd. Inherent hieraan is
de noodzaak om bij te dragen tot speurwerk en innovatie, onderzoek en studie,
zij het dat van de Rijksoverheid in de
eerste plaats gevraagd zou kunnen worden hierbij coördinerend en bundelend,
stimulerend en ondersteunend en aanvullend op te treden. De waterwinning
neemt meer en meer het karakter aan
van een boven-provinciaal vraagstuk,
zodat bij de harmonisatie van het belang van de watervoorziening met andere
bij het grond- en oppervlaktewater betrokken belangen de zorg van de Rijksoverheid niet kan worden gemist. Ook
het vraagstuk van de bescherming van
de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater bestemd voor de drinkwaterbereiding, heeft duidelijk nationale aspecten
en wat het oppervlaktewater betreft zelfs
internationale aspecten, waarover de
zorg van de Rijksoverheid zich dient uit
te strekken.
Met inachtname van het vorenstaande
ziet het toekomstige takenpakket van het
RTD er dan globaal als volgt uit:
— t.b.v. het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiënie behandelen
van en het uitbrengen van adviezen over
aangelegenheden, die betrekking hebben

op of in verband staan met de watervoorziening; hiertoe behoren o.m.:
• het voorbereiden, in samenwerking
met anderen, van het ontwerp-Structuurschema voor de drink- en industriewatervoorziening, alsmede van de herzieningen eens per 5 jaar, ter bepaling
van het Rijksbeleid t.a.v. de openbare
watervoorziening voor de lange termijn;
• het mede voorbereiden van het tienjarenplan, alsmede van de herzieningen hiervan eens per 2 jaar, ter programmering van de daadwerkelijk te
realiseren voorzieningen t.b.v. de openbare watervoorziening;
• het voorbereiden, in samenwerking
met anderen, van wettelijke basisplannen, die de ruimtelijke aanspraken
van de werken voor de winning, opslag
en transport van water moeten veiligstellen en die voorschriften kunnen inhouden omtrent de aanleg en het gebruik
van deze werken, alsmede het toezicht
daarop;
— het uitoefenen van het van Rijkswege
te houden toezicht op het technisch
en economisch beheer van de drinkwatervoorzieningen, die daarvoor krachtens
bestaande of nog te stellen regels in
aanmerking komen;
— het geven van voorlichting, het uitbrengen van adviezen en het van
Rijkswege houden van toezicht op de
uitvoering van voorschriften m.b.t. voorzieningen voor de civiele verdediging bij
de watervoorziening;
— het t.b.v. het Rijk zelfstandig of in
samenwerking met anderen verrichten van en rapporteren over speurwerk,
onderzoekingen en studies, rechtstreeks
betrekking hebbende op of verband houdende met de watervoorziening en het
adviseren van bedoelde belanghebbenden
terzake; een en ander tevens op verzoek
van en ten laste van andere belanghebbenden;
— het zelfstandig of in samenwerking
met anderen verzamelen, opslaan en
bewerken of doen verzamelen, opslaan
en bewerken van gegevens van belang
voor de watervoorziening, en het adviseren van belanghebbenden terzake, c.q.
het alarmeren van belanghebbenden bij
het optreden van calamiteuze situaties;
— het op verzoek en ten laste van belanghebbenden opmaken van plannen
voor watervoorziening, het doen uitvoeren daarvan en het houden van toezicht
op de uitvoering, voorzover het gevraagde niet in strijd is met het t.a.v. de watervoorziening te volgen algemene beleid
en het gevraagde ook anderszins wenselijk is;
— het op verzoek van belanghebbenden
geven van voorlichting en het uitbrengen van adviezen over aangelegenH20 (6) 1973, nr. 11
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Planning;w a a r o m en hoe
1. Waarom planning ?
Sprekende heden ten dage over drink- en industriewatervoorziening in Nederland, is het gebruik van woorden als
structuurschema, tienjarenplannen en basisplannen haast
onvermijdelijk. Alle zijn evenzovele vormen van planning.
Velen zijn reeds vertrouwd met deze nieuwe begrippen,
anderen zijn evenwel nog onbekend met hetgeen zich thans
op het gebied van de drinkwaterplanning afspeelt.
Deze plannenmakerij en de veelsoortigheid van plannen zijn
overigens niet alleen kenmerkend voor de openbare watervoorziening; soortgelijke plannen worden ook in andere
sectoren, zoals die van de waterhuishouding, de energievoorziening, recreatie e.d., voorbereid. Het is duidelijk dat
hierdoor zowel van de zijde van de overheid als van de
verantwoordelijke bedrijfstak een grote inspanning gevraagd
wordt. In dit verband kan het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening worden genoemd dat vanaf 1964 zich in
toenemende mate met de planning van de toekomstige
drinkwatervoorziening is gaan bezighouden, daarin via
regionale werkgroepen en overleg met de VEWIN gesteund
door de waterleidingbedrijven in Nederland. Een nieuwe
ontwikkeling betreft het eventueel door de bedrijfstak op te
richten centraal orgaan voor de waterwinning, waardoor een
nog steviger basis wordt geschapen voor een goede samenwerking op het gebied van de planning tussen overheid en
uitvoerende bedrijfstak en een optimale taakverdeling op
grond van ieders verantwoordelijkheid mogelijk is.
Wat maakt deze planning zo belangrijk dat men zich al
deze inspanningen wil getroosten en men bereid is hieraan
veel tijd en geld te besteden ? Voor het antwoord op deze
vraag is het nodig de hedendaagse problematiek van de
drinkwatervoorziening te vergelijken met de toestand van
vroeger. Kon vroeger in de waterbehoefte worden voorzien
door de onttrekking van relatief geringe hoeveelheden grondwater, thans is door het toegenomen waterverbruik en de
beperkte beschikbaarheid van het grondwater, met name in

heden, die betrekking hebben op of verband houden met de watervoorziening;
— bijdragen tot het oplossen van de
problematiek van de ontwikkelingslanden door het verzamelen, beschikbaar
houden en verspreiden van informatie
en documentatie, door het coördineren
van onderzoeksprogramma's en door het
ontwikkelen of doen ontwikkelen van
eenvoudige waterbereidingstechniekene.d.
Hetgeen het vorenstaande in detail kan
inhouden moge blijken uit de hierna
volgende artikelen in dit nummer.
Op deze plaats wordt kortheidshalve
volstaan met de constatering dat het
geheel zeer gevarieerd en omvangrijk is.
De personeelsbezetting, de outillage en
de huisvesting van het instituut zullen
aan deze taakstelling moeten worden
aangepast. Dit vraagt om tamelijk ingrijpende voorzieningen.
Anderzijds dient men te bedenken dat
de activiteiten die aldus t.b.v. de openbare watervoorziening worden ontwikkeld en de faciliteiten daarvoor mede
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het westen van ons land, de inschakeling van oppervlaktewater voor de bereiding van drink- en industriewater een
normale zaak geworden. Deze ontwikkeling in het westen
zal zich ongetwijfeld in de toekomst ook in de andere delen
van Nederland voortzetten.
De verontreiniging van het oppervlaktewater noodzaakt tot
de toepassing van kostbare en ingewikkelde zuiveringstechnieken, terwijl aanzienlijke voorraadvorming nodig is
om in geval van een ernstige verontreiniging de onttrekking
van water aan de bron tijdelijk te kunnen onderbreken. Als
voorbeelden van voorraadvorming zijn te noemen spaarbekkens en kunstmatige infiltratie. In tegenstelling tot de
grondwaterwinning gaat het bij de werken voor oppervlaktewaterwinning om grote eenheden van tientallen tot zelfs
honderdtallen miljoenen m 3 leveringsvermogen per jaar.
Dergelijke werken en niet te vergeten de transportleidingen
naar de verzorgingsgebieden, zijn planologisch niet altijd
gemakkelijk inpasbaar en kunnen in bepaalde gevallen een
aantasting van het natuurlijk milieu inhouden.
Vroeger leverde de onttrekking van grondwater doorgaans
geringe problemen op, immers de onttrekkingen waren erg
verspreid en van geringe omvang en bedroegen in totaal
slechts een gering deel van de neerslag die jaarlijks ten
goede komt aan het grondwater. Het probleem van de
drinkwatervoorziening was allereerst gelegen in de aansluiting van de bevolking op de openbare waterleiding. Centraal stonden de aanleg van distributienetten, het bouwen
van pompstations en het slaan van grondwaterputten,
bovenal een technische aangelegenheid. Thans hebben de
onttrekkingen van grondwater door waterleidingbedrijven,
maar ook de eigen winning van grondwater door de industrie, dusdanige vormen aangenomen dat de onttrekkingen
elkaar wezenlijk gaan beïnvloeden, terwijl de als gevolg van
de winning veroorzaakte grondwaterstandsdalingen merkbare
schade kunnen toebrengen aan landbouw en landschap. De
oplossing van de vraagstukken van de drink- en industrie-

dienstbaar kunnen zijn aan de zorg voor
de milieuhygiëne in het algemeen. Het
is zeer wel denkbaar dat andere overheids-en semi-overheidsinstellingen werkzaam op verwant terrein, tot een soortgelijke conclusie zouden komen. Dit leidt
dan tot de vraag of het dan niet gewenst
zou zijn tot een nauwe samenwerking
of deels zelfs samenvoeging van bepaalde instellingen te komen, zodat op meer
efficiënte wijze gemeenschappelijk van
allerlei faciliteiten gebruik kan worden
gemaakt. Een toeschouwer ontkomt niet
aan de indruk dat de inspanningen in
Nederland op het gebied van het onderzoek t.b.v. de volksgezondheid, de milieuhygiëne, het waterbeheer e.a. een zodanige mate van diversiteit vertonen dat in
bepaalde gevallen gesproken mag worden
van versnippering. Anderzijds dient men
ook steeds voor ogen te houden dat de
vorming van mammoeth-organisaties in
sterke mate verstarrend kan werken.
Naar aanleiding van de voorgaande filosofische beschouwing kan de vraag gesteld worden of in Nederland plaats zou
zijn voor een Rijksinstituut voor Milieu-

hygiëne, waarin o.m. het R I D zou zijn
opgenomen. Welke andere instellingen
bij de vorming van een dergelijke overkoepelende instelling betrokken zouden
moeten worden is een vraag waarvan de
beantwoording gaarne aan de geïnteresseerde lezer wordt overgelaten; misschien
vormen water en wind in deze lage landen de verbindende elementen. Een
Rijksinstituut voor Milieuhygiëne zou
zonder bezwaar met adviezen dienstverlenend werken t.o.v. meerdere ministeries
of, meer in het algemeen, t.o.v. meerdere
instanties bij een meer stringente handhaving van het onderscheid tussen onderzoek, beleidsanalyse, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beheer.
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening - Quo Vadis?
Het is niet alleen aan het R I D zelve
om deze vraag te beantwoorden. Zonder
enige beperking kan evenwel worden gesteld dat het R I D zich ook in de komende jaren gaarne bereid houdt dienstverlenend werkzaam te zijn t.b.v. de milieuhygiëne in het algemeen en t.b.v. de
watervoorziening in het bijzonder.
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watervoorziening is hierdoor niet langer uitsluitend een
technische aangelegenheid. Rekening dient te worden gehouden met andere belangen die beperkingen kunnen opleggen aan een verdere grondwaterexploitatie en de mogelijkheden van alternatieve watervoorzieningen, bijvoorbeeld
door middel van oppervlaktewater, moeten onder ogen
worden gezien.
Dit betekent dat, alvorens tot de uitvoering van werken
van waterwinning kan worden overgegaan, hieraan een
periode van overleg vooraf gaat, waarin de consequenties
van de voorgenomen plannen met de daarvoor in aanmerking komende belanghebbenden worden bezien; een objectieve belangenafweging zal dienen plaats te vinden. De
inschakeling van oppervlaktewater bij de bereiding van
drinkwater maakt het in dit opzicht niet eenvoudiger. Reeds
eerder zijn de bezwaren verbonden aan oppervlaktewaterwerken gememoreerd, terwijl niet onvermeld mag blijven,
dat ook bij de onttrekking van oppervlaktewater aan bijvoorbeeld Rijn en Maas de waterleidingbedrijven in een
concurrentie positie verkeren met andere belangengroepen.
De voorziening met drinkwater is evenwel van essentieel
belang voor onze samenleving en geniet uit dien hoofde een
hoge prioriteit; niettemin zal ondubbelzinnig het belang van
een bepaalde wateronttrekking moeten kunnen worden aangetoond.
Een andere belangrijke faktor is dat in tegenstelling tot
vroeger vaak meerdere waterleidingbedrijven bij de aanleg
van één bepaald projekt zijn betrokken en ook uit dien
hoofde de behoefte aan een integrale planning zich sterk
doet gevoelen. Ervan uitgaande dat op bepaalde tijdstippen
oplossingen moeten zijn gerealiseerd, dient zodoende ver
van te voren, in verband met het voorbereiden van de werken, het ontwikkelen van alternatieve plannen, de met de
afweging van belangen gemoeide tijd, en de tijd benodigd
voor de aanleg van de werken, een integrale planning te
worden opgezet. Een planning, die tevens mede richtinggevend kan zijn voor het onderzoek naar nieuwe zuiveringstechnieken en de toepasbaarheid ervan binnen Nederland.
De planning vormt voorts het uitgangspunt voor het tijdig
reserveren van gronden voor de aanleg van werken dan wel
voor een belangenbehartiging, indien ontwikkelingen dreigen
die de eventuele inrichting van werken in een later stadium
onmogelijk zouden maken. Voorts dient met het oog op
een optimaal waterbeheer tijdig inzicht worden verkregen
in de toekomstige onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater.
Kortom het belang van een integrale planning is erin gelegen
op een zo soepel en direct mogelijke wijze te komen tot een
tijdige uitvoering van werken als onderdeel van een nationaal watervoorzieningsplan waarbij met andere belangen
rekening is gehouden.
2. Wat is nodig voor planning ?
Doelstelling
Allereerst dient duidelijk voor ogen te staan welk beleid
men in de toekomst wenst te voeren. Z o beoogt het overheidsbeleid het scheppen van condities en het geven van
waarborgen voor een gezonde, verantwoorde ontwikkeling
van de openbare watervoorziening. Tegen de achtergrond
van de hiervoor geschetste hedendaagse problematiek van
de drinkwatervoorziening laat zich dan een doelstelling
formuleren, zoals deze in het artikel „Quo Vadis" van Ir.
Santema is weergegeven.
Het is niet langer voldoende de haast van zelf sprekende
logica te vermelden dat een veilige, ononderbroken levering
van voldoende water onder voldoende druk en van goede
en constante kwaliteit dient te geschieden. Dit is altijd al het
doel geweest zolang er waterleidingbedrijven in Nederland
zijn. Belangrijk is de uitbreiding die thans aan de doelstelling wordt gegeven met betrekking tot de sociale, economische, ruimtelijke en milieuhygiënische aspekten verbonden
aan de openbare watervoorziening. Hiermede wordt de
aandacht gevestigd op ontwikkelingen in onze samenleving
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die van grote invloed zijn op de watervoorziening en andersom. Een analyse van deze uitgebreide doelstelling leidt tot
conclusies, die in feite als richtlijnen voor het beleid kunnen
worden aangemerkt. Op grond van deze uitgangspunten kan
dan een planning van de toekomstige infrastructurele werken
van de watervoorziening binnen Nedeland worden opgezet.
Indien in de praktijk niettemin een beleid zou worden gevoerd dat niet in overeenstemming is met de aangegeven richtlijnen, zal dit duidelijk consequenties hebben
voor de geplande infrastructuur en is bijsturing noodzakelijk.
In het ontwerp-structuurschema drink- en industriewatervoorziening 1972, dat thans in een vergevorderde staat van
voorbereiding is, worden de volgende conclusies, richtlijnen
voor het beleid, voorgesteld.
— Veilige levering betekent de levering van één kwaliteit water
via het net van de openbare watervoorziening, nl. drinkwaterkwaliteit.
— Gescheiden levering van een afwijkende kwaliteit water voor
specifieke doeleinden aan de industrie kan economisch verantwoord zijn, onverminderd hetgeen in bovenstaande conclusie
is gesteld.
— Het waterbeheer binnen het stroomgebied van Rijn en Maas
dient erop gericht te zijn dat de beschikbaarheid van de grondstof naar kwantiteit en kwaliteit is gewaarborgd.
— Bij gebruik van oppervlaktewater voor de bereiding van drinken industriewater is om kwantitatieve en/of kwalitatieve
redenen aanzienlijke voorraadvorming nodig.
— De verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater
dwingt tot verbetering van de bestaande zuiveringsmethoden
en het onderzoek naar de mogelijkheden tot toepassing van
nieuwe technieken.
— Grondwater dient, waar mogelijk, te worden bestemd voor
huishoudelijk gebruik en die industriële doeleinden, waarvoor
hoge kwaliteit een voorwaarde is.
— Voor de handhaving van de kwaliteit van het grondwater is
een stringente bescherming van de waterwingebieden en het
grondwater in het algemeen vereist.
— De inrichting van werken voor bereiding en opslag van water
dient te worden beschouwd met inachtneming van het effect
van de maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van
het oppervlaktewater.
— De waterleidingbedrijven dienen de mogelijkheid te hebben
aan de consument tegen kostprijs te leveren. Een rationeel
waterverbruik dient te worden bevorderd door een daarop
afgestemde tariefstelling.
— De positie van de waterleidingbedrijven dient zodanig
dat de financieringsmiddelen voor de noodzakelijke
ringen tijdig op aanvaardbare voorwaarden kunnen
verkregen. De grootte van het eigen vermogen speelt
een belangrijke rol.

te zijn
investeworden
hierbij

— Door concentratie van bedrijven moet worden bevorderd dat
de taken van de openbare watervoorziening op doelmatige
en verantwoorde wijze worden vervuld.
— Voor een goede en tijdige afweging van alle bij de voorgenomen werken gemoeide belangen moeten duidelijke procedures
worden vastgesteld.
— Het beleid moet zijn gericht op de bevordering van een rationeel waterverbruik en de ontwikkeling van minder waterverbruikende apparatuur en productietechnieken.
— De situering en dimensionering van voorraadbekkens en infiltratiewerken, alsmede de inrichting van waterwingebieden dient
zodanig te geschieden dat een harmonische ruimtelijke inpassing
wordt verkregen en dat zoveel mogelijk wordt getracht de
werken mede dienstbaar te maken aan andere belangen.
— Transportleidingen dienen waar mogelijk te worden opgenomen
in leidingstroken. Waar dit niet mogelijk is, moet een goede
aanpassing aan de bestaande infrastructuur worden gezocht.
— Bij de opstelling van inrichtings- en ontwikkelingsplannen van
gebieden dient in een zo vroeg mogelijk stadium met het infrastructurele element van de watervoorziening rekening te worden gehouden.
— De situering en dimensionering van waterwin- dan wel infilH20 (6) 1973, nr. 11

tratiegebieden en voorraadbekkens en de wijze van exploitatie
daarvan dient te geschieden zodanig dat instandhouding en
verdere ontwikkeling van het natuurlijk milieu ter plaatse
zoveel mogelijk wordt bevorderd. Tevens moet van ontwerp
en uitvoering geeist worden dat ter plaatse zo gunstig mogelijke
kansen worden geschapen voor de ontwikkeling van natuurlijke levensgemeenschappen.
Waterbehoeften
Voor een goede planning is het nodig te beschikken over
prognoses van de toekomstige waterbehoeften van bevolking
en industrie. De inzichten hieromtrent lopen nogal uiteen
en hoe verder in de toekomst hoe moeilijker het wordt nog
een verantwoorde raming op te stellen. Niettemin, de lange
tijd, die gemoeid is met de realisering van watervoorzieningsprojekten, dwingt om toch een zo goed mogelijke voorspelling van de waterbehoeften te wagen. Een belangrijke faktor
die mede het waterverbruik bepaalt, is de toekomstige bevolkingsgroei. De voortdurende herziening van de bevolkingsprognose noodzaakt reeds tot een regelmatige aanpassing
van de planning. Uitgaande van een bevolking van 17,1
miljoen in 2000, wordt de totale waterbehoefte van bevolking en industrie in 2000 thans geraamd op 4000 miljoen m :ï .
Indien nieuwe bevolkingsprognoses een verdere daling van
het inwonertal te zien zullen geven, zal naar verwacht de
invloed hiervan op het totale waterverbruik beperkt zijn,
doordat de beroepsbevolking in de periode tot 2000 reeds
grotendeels vaststaat. Voor de periode nà 2000 zal het effekt
van een mindere groei van de bevolking groter zijn.
Behalve de bevolkingsprognose zijn nog tal van andere faktoren bepalend voor het toekomstig waterverbruik. Ondermeer zijn te noemen de „waterbeschaving" van de mens in de
toekomst en de ontwikkeling van minder waterverbruikende
produktie-technieken in de industrie.
Voor een verantwoorde raming van de waterbehoeften is
het noodzakelijk om op deze en nog tal van andere gebieden
nadere studies te verrichten; wellicht kan worden gekomen
tot een model, waarin de belangrijkste parameters voor het
waterverbruik zijn opgenomen. Een eerste stap hiertoe is het
onderzoek dat het R.I.D. gaat instellen, in samenwerking met
de Vereniging Krachtwerktuigen, naar het toekomstig waterverbruik in de industrie. Met name wordt getracht na te gaan
welke waterbesparende maatregelen in de industrie mogelijk
zijn en in de toekomst zullen worden gerealiseerd. Voorts
verdient het aanbeveling de werkzaamheden, die door de
Werkgroep Waterverbruik, een VEWIN-RID werkgroep,
zijn verricht en waarover in mei 1970 is gerapporteerd, in
het licht van de huidige ontwikkelingen opnieuw te bezien.
Aandacht verdient ook de afstemming van regionale ramingen van de waterbehoefte en een landelijk opgestelde prognose op elkaar.
Methoden van watervoorziening
Is enerzijds een zo goed mogelijke prognose van de waterbehoeften gewenst, anderzijds is het voor een goede planning
noodzakelijk te weten op welke wijze in deze behoefte kan
worden voorzien.
In de eerste plaats dient over een goede kennis van de beschikbare hoeveelheid grondwater voor de drink- en industriewatervoorziening in Nederland te worden beschikt. Optimaliseringsstudies moeten uitwijzen of de eerder geplande
raming van 1900 miljoen m :i /jaar met het oog op andere
belangen haalbaar is, dan wel plaatselijk eerder tot de
winning van oppervlaktewater moet worden overgegaan. De
planning moet hiervoor de ruimte laten. Een veel voorkomend misverstand is dat eerst al het grondwater zou moeten worden benut, alvorens tot oppervlaktewaterwinning
kan worden besloten. Een parallelle ontwikkeling van beide
winningsmethoden verdient de voorkeur. Wel dient te worden
nagestreefd dat het grondwater bestemd wordt voor doeleinden, waarvoor hoge kwaliteit een voorwaarde is.
De planning van werken voor de watervoorziening is afhankelijk van het waterbeheer binnen Nederland, maar vooral
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ook van hetgeen in het buitenland in de stroomgebieden van
Rijn en Maas gebeurt. Theoretisch gesproken zou de problematiek van de drinkwatervoorziening grotendeels zijn opgelost, indien over een goede en betrouwbare kwaliteit oppervlaktewater kon worden beschikt als grondstof voor de drinkwaterleiding. Aangezien dit niet het geval is, moeten allerlei
compenserende maatregelen worden getroffen in de vorm
van spaarbekkens en infiltratiewerken, die groter en duurder
worden naarmate de vervuiling toeneemt.
Normen, waaraan de kwaliteit van het oppervlaktewater
heeft te voldoen, dienen mede vanuit de sector van de openbare watervoorziening aan de waterbeheerder te worden
verstrekt. Deze normstelling moet zodanig zijn dat een verantwoord produkt drinkwater kan worden afgeleverd bij een
aanvaardbare omvang van de werken.
Geavanceerde zuiveringstechnieken, zoals ontzouting van
brak of zout water, het hergebruik van afvalwater e.d. dienen
met kracht verder te worden ontwikkeld. Zij kunnen op een
gegeven moment in de plaats treden van de meer conventionele methoden van waterwinning. Vooralsnog is de toepassing van deze methoden op technische schaal nog in
ontwikkeling.
De planning moet ervan uitgaan dat door het voeren van
een goed waterbeheer het mogelijk is de werken van voorraadvorming tot een aanvaardbare omvang te beperken.
Voor werken, die moeten voorzien in watertekorten die
omstreeks 1980- 1985 dreigen op te treden, dienen nu reeds
de maatregelen te worden getroffen. Wachten en erop
rekenen dat t.z.t. een nieuwe technologische ontwikkeling
uitkomst zal brengen is niet verantwoord. In dit verband
mag gelden het gezegde „werp geen oude schoenen weg
voordat men nieuwe heeft". De opzet van de planning dient
echter wel zodanig te zijn dat op elk moment nieuwe oplossingen, zoals ontzouting of aanvoer van water uit het buitenland, kunnen worden gewaardeerd ten opzichte van de
geplande werken, uitgaande van de bestaande en in uitvoering zijnde projekten.
Mathematisch model basisplannen
Gegeven de prognoselijn voor de waterbehoeften in de verschillende regio's van ons land en de produktiemiddelen die
ter beschikking staan, bestaat een goede planning uit het vaststellen van een nationaal watervoorzieningsplan, waarbij
een optimale keuze en verdeling van de produktiemiddelen
tot stand komt. De zich voortdurend wijzigende inzichten
in bevolkingsgroei en waterbehoeften, alsmede het opduiken
van nieuwe alternatieve methoden om de watervoorziening
veilig te kunnen stellen (ontzouting, aanvoer van water uit
Scandinavië of het Alpengebied e.d.) maken het noodzakelijk
op snelle wijze een dergelijk optimaal watervoorzieningsplan
te kunnen bepalen. Door het R.I.D. wordt daartoe vanaf
medio 1971 door deskundigen op het gebied van operationsresearch gewerkt aan de ontwikkeling van een mathematisch
model, dat het mogelijk moet maken via computer-berekeningen een dergelijke optimale oplossing globaal te benaderen.
Uitgaande van een x-aantal afnemers (waterbehoefte) en
y-aantal produktiemiddelen (grondwater, spaarbekkens, ontzouting, infiltratiewerken e.d.), naar ligging en grootte
bekend, is voor een willekeurig jaar de optimale oplossing
te bepalen. Voor de produktiemiddelen is het daartoe nodig
over kostenfuncties te beschikken die de relatie tussen investeringen en produktiecapaciteit weergeven, terwijl voorts
de transportkosten in rekening moeten worden gebracht.
Dit model is operationeel en het is tevens daarbij mogelijk
de gevoeligheid van bepaalde oplossingen na te gaan. Bekeken kan worden hoeveel een oplossing goedkoper of duurder
kan worden alvorens de optimale opolssing wordt beïnvloed.
Het model in zijn huidige opzet vertoont echter nog grote
beperkingen en de uitkomsten mogen vooralsnog niet meer
dan een hulpmiddel zijn om de gedachten te bepalen. Een
van de belangrijkste beperkingen is dat de onderbezetting,
die onvermijdelijk optreedt bij de inrichting van werken
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Watervoorziening en toekomstig waterbeheer
1. Structuurschema voor de drink- en
industriewatervoorziening
Met de voorbereiding van een structuurschema is voor de openbare drink- en
industriewatervoorziening
ongetwijfeld
een nieuwe ontwikkelingsfase aangevangen. Tot nu toe stelt elk waterleidingbedrijf op grond van prognoses van de
waterbehoefte in zijn voorzieningsgebied
op middellange en soms op lange termijn
een programma op van de werken, die
ter voorziening in die behoefte tot stand
moeten worden gebracht. Het bedrijf
gaat daarna deze werken onder eigen
verantwoordelijkheid verwezenlijken. Samenwerking met andere waterleidingbedrijven is daarbij uitzondering, terwijl
zich vaak eerst bij de vergunningen-procedures openbaart, in hoeverre met
andere belangen rekening moet worden
gehouden.
Het structuurschema betekent de eerste
aanzet van een ontwikkeling, die hierin
principiële wijzigingen gaat brengen.
Zoals inmiddels wellicht bekend mag
worden verondersteld, zal het structuurschema op de grondslag van een raming
van de waterbehoeften de mogelijkheden
aangeven om op lange termijn (ca. 30

jaar) door de aanleg van werken tot
winning en opslag van water in die
behoeften te voorzien. Daarbij zullen
tevens de financieel-economische en
internationale aspekten van deze langetermijnplanning worden aangegeven.
Tenslotte zal worden medegedeeld, door
middel van welke procedures aan het
Regeringsbeleid ten aanzien van de toekomstige watervoorziening uitvoering zal
worden gegeven. Dit laatste punt is
reeds uitvoerig tijdens de 25e Vakantiecursus in drinkwatervoorziening van de
T H Delft op 5 januari 1973 uiteengezet,
zodat ik daarvoor naar de binnenkort
te verschijnen publikatie van deze voordracht moge verwijzen.
In het kader van dit opstel is vooral het
volgende van belang. Het structuurschema, dat door het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening met medewerking
van provinciale werkgroepen en in
samenwerking met VEWIN, Rijksplanologische Dienst en Rijkswaterstaat werd
voorbereid, zal na behandeling in de
Rijksplanologische Commissie (welke inmiddels heeft plaatsgevonden) en na
goedkeuring in de Raad voor de Ruimtelijke Ordening uit de Ministerraad, wor-

met grote capaciteit (faseringsprobleem), bij de bepaling
van de optimale oplossing voor één bepaald jaar niet in
rekening wordt gebracht. Getracht wordt ook dit probleem
in het model in te brengen dan wel apart op te lossen. Het
zal echter nog wel enige tijd vergen voordat een verfijnd
model operationeel is en ook dan zullen nog beperkingen
gelden.
Het belang van een dergelijk model is er vooral in gelegen
dat de consequenties van wijzigingen in het behoefte-patroon
snel zijn te overzien en nieuwe oplossingen op hun waarde
kunnen worden beoordeeld. Voor een goede planning is
een dergelijk mathematisch model als hulpmiddel van grote
waarde. Nooit zullen de uitkomsten echter alleen als zaligmakend mogen worden aangemerkt.
3. Weergave van de planning
Op grond van de planningsresultaten dienen maatregelen te
worden getroffen die ertoe moeten leiden dat de voorgestelde
plannen ook in de praktijk kunnen worden gerealiseerd, dan
wel dat geen andere maatregelen worden getroffen die de
uitvoering van werken in de toekomst zou doorkruisen. Dit
is alleen mogelijk indien een planprocedure wordt gevolgd,
waarbij tijdig door andere sectoren dan de drinkwatervoorziening kennis kan worden genomen van de voorgenomen
plannen en men zich met de opzet ervan in beginsel accoord
kan verklaren, zonodig omkleed met speciale waarborgen
betreffende de verdere uitwerking of belangenafweging.
Voor een dergelijke planprocedure is het nodig de plannen zo
helder mogelijk te presenteren en te onderbouwen met een
gedegen motivering. Ten aanzien van de openbare watervoorziening komt dat neer op een onderscheid in 3 soorten plannen, te weten structuurschema, tienjarenplan en basisplannen.
Het structuurschema geeft aan het overheidsbeleid voor de
eerstkomende dertig jaar, het tienjarenplan vormt hiervan een
verbijzondering, terwijl de basisplannen betrekking hebben
op onderdelen van het structuurschema en tienjarenplan en,
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den gepubliceerd als
beleidsvoornemen
van de Regering voor de lange termijn;
in het kader van de ruimtelijke ordening
is het tevens aan te merken als ontwerp
voor een planologische
kernbeslissing.
Nadat de voor dergelijke beslissingen
voorziene vaststellingsprocedure zal zijn
doorlopen — waarbij o.m. aan ieder die
bij het schema belang meent te hebben
gelegenheid tot inspraak zal worden
geboden — heeft dit o.m. de volgende
consequenties.
1. Het structuurschema zal richtsnoer
zijn voor het beleid voor de centrale
overheid en voor lagere overheidslichamen (o.m. provincies, gemeenten en
waterschappen) in alle zaken, die het
belang van de openbare watervoorziening
raken. Dit betekent, dat zij bij de ontplooiing van hun eigen aktiviteiten en bij
het verlenen van vergunningen voor
activiteiten van anderen geen beslissingen
zullen mogen nemen, die het totstandbrengen van de in het structuurschema
voorziene werken zouden verhinderen
of ernstig zouden belemmeren. Zo zullen
bv. de gronden welke voor het aanleggen van spaarbekkens of infiltratie-wer-

vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, regels geven
voor de inrichting van werken voor winning, opslag en
transport van water. Thans zal op deze vormen van planning niet verder worden inggegaan en kan worden verwezen
naar hetgeen door Ir. Santema en Mr. van Soest hierover
elders in dit nummer wordt medegedeeld.
Ten aanzien van het ontwerp-structuurschema drink- en
industriewatervoorziening 1972, wordt nog opgemerkt, dat
hierin is opgenomen een overzicht van de nodige infrastructuurwerken tot 2000. De totale infrastructuur is daarbij
ruimer opgezet dan volgens de prognose van de waterbehoefte strikt nodig is. Uitgaande van een waterbehoefte
van bevolking en industrie van 4000 miljoen m'Vjaar in
2000, omvat het huidige structuurschema werken tot een
totale productiecapaciteit van 4800-5800 miljoen m 3 /paar.
Deze overdimensionering van de productiemiddelen verschaft de nodige speelruimte, indien bepaalde werken niet
of slechts ten dele kunnen worden verwezenlijkt.
Samenvattend kan worden gesteld, dat de combinatie van
structuurschema, tienjarenplan en basisplannen tot doel
heeft tijdig werken te kunnen uitvoeren, waaraan een verantwoorde belangenafweging is voorafgegaan. Dit doel is
alleen te bereiken, indien van een integrale planning van
overheid en bedrijfstak sprake is en waarbij inspraak aan
mogelijke belanghebbenden geboden wordt. Een regelmatige
toetsing van de planning aan nieuwe inzichten is hierbij
noodzakelijk en kan zonodig tot herziening van de plannen
leiden (revolving planning). Bijzondere aandacht verdient
de tijdsduur gemoeid met de formele vaststelling van de
genoemde plannen; getracht moet worden waar mogelijk
deze tijdsduur tot een minimum te beperken. Inspraakprocedures mogen namelijk niet leiden tot het onnodig opschorten
van beslissingen, waardoor het doel van de planning voorbij
wordt gestreefd.
De toekomst zal moeten uitwijzen of de bovenaangegeven
opzet van planning de goede is.
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ken in aanmerking komen niet kunnen
worden bestemd voor woningbouw of
industrie-vestiging. Het kwantiteits- en
kwaliteitsbeheer van de oppervlaktewateren, waaraan water t.b.v. de openbare watervoorziening zal worden onttrokken, zal mede gericht dienen te zijn
op de mogelijkheid tot realisering van
die onttrekkingen. Ook betekent het, dat
de genoemde overheidslichamen er naar
vermogen aan zullen dienen mee te
werken, dat de openbare watervoorziening de vergunningen verkrijgt die voor
het totstandbrengen van de werken
nodig zijn, hetgeen overigens niet medebrengt dat aan die vergunningen geen
voorwaarden zouden mogen worden verbonden, die in het kader van het grondof waterbeheer nodig of wenselijk zijn.
2. De waterleidingbedrijven, die voor
de openbare watervoorziening verantwoordelijk zijn, zullen bij het voorbereiden en uitvoeren van hun werken
voor winning, opslag en transport van
water aan het structuurschema zijn gebonden. Formeel zal deze binding worden vastgelegd in een wettelijke regeling
als aanvulling op de Waterleidingwet,
krachtens welke voor die werken een
voorafgaande vergunning van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zal moeten worden gevraagd.
Het structuurschema zal een nadere uitwerking vereisen, omdat vooral datgene
wat voor een verdere toekomst daarin
wordt aangeduid, concretisering behoeft
voordat daarop werkplannen kunnen
worden gebaseerd. Daarom wordt de
bedrijfstak van de openbare watervoorziening uitgenodigd een plan voor de
middellange termijn — tienjarenplan —
op te stellen, dat de programmering zal
omvatten van studie, besluitvorming,
procedures en uitvoering van de projecten. Binnen het kader van het structuurschema zal het tien-jarenplan:
a. een keuze maken tussen de in het
structuurschema aangegeven alternatieve mogelijkheden;
b. voorzien in de mogelijkheid tot het
aangeven van de prioriteit en de fasering van de verschillende werken;
c. de doelstellingen van de werken, zo
nodig, nader bepalen;
d. aangeven, welke voorzieningen planologisch en waterhuishoudkundig voor
de uitvoering en exploitatie van de
werken nodig zullen zijn.
Ook het tien-jarenplan zal derhalve consequenties hebben voor het Regeringsbeleid. Het ligt dan ook in de rede, dat
het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening de opstelling van het plan zal
begeleiden, dat ook Rijkswaterstaat en
provinciale diensten (prov. waterstaat,
P P D s) nauw bij het plan zullen worden
betrokken en dat de Rijksplanologische
Commissie erover zal worden gehoord.
De formele vaststelling ervan zal in
handen van de Minister van VolksgeH20 (6) 1973,nr. 11

zondheid en Milieuhygiëne worden gelegd. Het ligt in het voornemen, het
tien-jarenplan elke twee jaar te herzien
op de grondslag van de ontwikkelingen,
die zich in de tussentijd hebben voorgedaan.
Bij de voorbereiding van de in het tienjarenplan opgenomen werken komt een
stadium, waarin terreinen moeten worden gereserveerd en verworven en concreet moet worden aangegeven hoe de
werken moeten worden ingericht. Het
reeds genoemde voorontwerp tot aanvulling van de Waterleidingwet voorziet in
het geven van voorschriften te dien
aanzien door middel van algemene maatregelen van bestuur, aan te duiden als
„basisplannen". Deze kunnen worden
aangemerkt als concrete voorschriften,
die van belang zijn voor het ruimtelijk
en waterhuishoudkundig beleid en een
directe invloed hebben op de bestemming van bepaalde gronden en wateren.
Ook deze basisplannen zullen worden
voorbereid met een procedure, waarbij
inschakeling van de betrokken bestuurslichamen, adviesinstanties en deskundigen is verzekerd. De Minister van Verkeer en Waterstaat zal ten aanzien van
de plannen, naast de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, mede-verantwoordelijkheid dragen.
Geconcludeerd kan worden, dat het
structuurschema voor de drink- en industriewatervoorziening en de uitwerking
daarvan in tien-jarenplan en basisplannen een sterk centralistisch karakter dragen, in dier voege dat bij de voorbereiding en de uitvoering de centrale overheid steeds het laatste woord heeft, ook
wat betreft initiatieven die op regionaal
niveau zijn genomen. Dit brengt voor de
bedrijfstak van de openbare watervoorziening de noodzaak mee, de activiteiten
op nationaal niveau te bundelen. Aangezien hierover binnenkort een rapport
van de VEWIN mag worden verwacht,
moge ik dit aspect verder onbesproken
laten. Anderzijds is het van belang na
te gaan, welke effecten deze centrale
planning en werkvoorbereiding op het
waterbeheer zullen hebben. Daartoe zal
eerst een beknopt overzicht worden gegeven van het huidige systeem van het
waterbeheer in Nederland, en vervolgens
zal worden aangeduid, hoe het waterbeheer zich binnen Nederland in het
kader van centrale planning verder zou
kunnen ontwikkelen.
2. De huidige organisatie van het waterbeheer in Nederland
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen het beheer van het oppervlaktewater en het beheer van het grondwater,
terwijl bij elk van deze watersoorten de
aspecten van hoeveelheid en hoedanigheid aan de orde komen.
Zoals uit het volgende overzicht zal
blijken, bestaat ten aanzien van het
oppervlaktewater binnen Nederland een
nagenoeg sluitend systeem, terwijl de
regelingen betreffende het grondwater

verbrokkeld en onvolledig zijn. Aangetekend zij, dat uit een oogpunt van
waterhuishouding geen absolute scheiding kan worden gemaakt tussen gronden oppervlaktewater, en evenmin tussen
hoeveelheid en hoedanigheid; de natuurlijke verschillen kunnen evenwel verschillende beheerssystemen rechtvaardigen. In volgorde van belangrijkheid voor
de waterhuishouding zal eerst het beheer
van het oppervlaktewater, en daarna dat
van het grondwater worden besproken.
2.1.

Het beheer van het
water

oppervlakte-

2.1.1. Het kwantitatieve beheer
Ingevolge artikel 205 van de Grondwet
berust het oppertoezicht over de waterstaat bij de Rijksoverheid; de Minister
van Verkeer en Waterstaat is met het
behartigen van deze taak belast, welke
taak in verband met de bemoeienissen
van lagere overheden in hoofdzaak als
coördinerend kan worden gezien. Voor
de uitvoering van deze taak beschikt hij
over de Rijkswaterstaat. De grote rivieren en de zeearmen, alsmede de belangrijkste scheepvaartkanalen vallen rechtstreeks onder beheer van het Rijk, i.e.
de Rijkswaterstaat. Het terzake van het
beheer aangewezen adviescollege is de
Raad van de Waterstaat. De regelingen
inzake het beheer zijn hoofdzakelijk getroffen bij en krachtens de wet van 28
februari 1891, Stbl. 69, tot vaststelling
van bepalingen betreffende 's Rijkswaterstaatswerken, de Waterstaatswet 1900 en
de Rivierenwet.
Aan de Provinciale Staten is bij artikel
206 van de Grondwet het toezicht opgedragen over alle waterstaatswerken, waterschappen, veenschappen en veenpolders, voorzover het toezicht op bepaalde
werken niet aan anderen is opgedragen.
De provinciale besturen beschikken voor
de uitoefening van dit toezicht, alsmede
voor de uitvoering van werken aan de
openbare wateren, die onder hun rechtstreeks beheer staan, over eigen waterstaatsdiensten.
Vanouds is door provinciale reglementering aan de waterschappen de rechtstreekse zorg toevertrouwd over de
afwatering. Artikel 207 van de Grondwet
geeft hun besturen de bevoegdheid in
het huishoudelijk belang van die instellingen verordeningen te maken. Deze
regelende bevoegdheid wordt niet alleen
gebezigd voor de afwatering, maar ook
voor het handhaven van een optimale
waterstand. Wettelijke voorschriften terzake van het beheer van de waterschappen zijn hoofdzakelijk vervat in de
Waterstaatswet 1900, de Keurenwet en
de Bevoegdhedenwet. Tenslotte hebben
ook gemeenten soms openbare wateren
onder hun beheer. Een lacune in de bestaande wetgeving betreft de wateronttrekking aan Rijkswateren, die slechts
voor Rijkskanalen is geregeld (art. 87
Alg. Regl. van Politie voor rivieren en
Rijkskanalen).
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2.1.2. Het kwalitatieve beheer
Dit is thans als geheel geregeld in de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
(Stb. 1969, 536). Ingevolge artikel 1,
eerste lid, van deze wet is het verboden
zonder vergunning met behulp van een
daarvoor bestaand werk afvalstoffen,
verontreinigende of schadelijke stoffen,
in welke vorm dan ook, te brengen in
oppervlaktewateren. Artikel 1, derde lid,
biedt de mogelijkheid dit verbod bij
A.M.v.B. uit te breiden tot lozingen „op
andere wijze dan met behulp van een
werk"; een zodanige bestuursmaatregel
bevindt zich in een gevorderd stadium
van voorbereiding. Het toezicht en de
uitvoering van deze wet berusten t.a.v.
de Rijkswateren bij het Rijk (Rijkswaterstaat), t.a.v. de overige wateren bij de
provinciale besturen, die hun taak aan
andere openbare lichamen, vooral waterschappen, kunnen delegeren. De door de
beheerders te maken kosten van maatregelen tot het tegengaan en voorkomen
van verontreiniging kunnen bestreden
worden door heffingen, op te leggen aan
de houders van lozingsvergunningen.
Kwesties betreffende de waterkwaliteit
tussen waterbeheerders onderling kunnen
door een speciale procedure (uitreiking
van een „verklaring van ongenoegzaamheid") door Rijk of provincie worden
opgelost, waarbij de beheerder van het
vervuilende water met de kosten van
zuivering kan worden belast.
Naast het Rijksinstituut voor Zuivering
van Afvalwater (RIZA) hebben de inspecteurs van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de milieuhygiëne
belangrijke adviserende bevoegdheden
bij de uitwerking en de toepassing van
de wet. Bij de toepassing van de wet is
ook nog het volgende van belang. De
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is thans belast met de coördinatie op het gebied van de milieuhygiëne,
welke coördinatie o.m. betrekking heeft
op:
— het vaststellen van normen voor toelaatbare verontreiniging en hinder;
— het bestrijden en doen bestrijden van
verontreiniging en hinder.
Om deze taak te kunnen vervullen fungeert zijn departement als centraal punt
voor informatieverwerking. Voorts is er
onder zijn leiding een interdepartementale coördinatiecommissie voor de milieuhygiëne (ICMH) met vertegenwoordigingen van de departementen van Buitenlandse Zaken, Financiën, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Verkeer
en Waterstaat, Economische Zaken,
Landbouw en Visserij, Cultuur, Recreatie
en Maatschappeijlk Werk.
2.2. Het beheer van het grondwater
2.2.1. Het kwantitatieve beheer
Tot voor kort was van enig publiekrechtelijk kwantitatief beheer geen sprake; voor grondwateronttrekkingen van
enige omvang was alleen een vergun268

ning krachtens de Hinderwet vereist, en
deze wet leent zich als publiekrechtelijke
regeling inzake burenrecht niet voor
waterbeheer.
In 1955 onttrok de
Grondwaterwet
W'aterleidingbedrijven
de grondwaterwinningen t.b.v. de openbare drinkwatervoorziening aan de werking van de Hinderwet; de interdepartementale commissie van deskundigen, die sinds 1934 op
vrijwillige basis in Hinderwetszaken
betreffende grondwateronttrekkingen adviseerde (Commissie inzake Wateronttrekking aan de Bodem, CoWaBo), werd
onder andere benaming met dezelfde
personen voor adviezen betreffende toepassing van de Grondwaterwet Waterleidingbedrijven ingeschakeld (Commissie
Grondwaterwet
Waterleidingbedrijven,
CoGroWa). Vergunningen
krachtens
deze wet worden verleend door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Ook deze wet kan wegens de
behartiging van slechts één belang niet
als een beheersregeling worden gekenschetst. Inmiddels zijn in de meeste
provincies provinciale
grondwaterverordeningen tot stand gekomen, met a.
een verplichting tot registratie van onttrekkingen en b. een — mogelijkheid
tot — verbod van onttrekking zonder
vergunning van gedeputeerde staten.
Adviseurs: provinciale waterstaatsdiensten en/of CoWaBo. In principe vallen
alle onttrekkingen boven zekere minima
onder deze verordeningen, zodat zij als
beheersregelingen zijn aan te merken.
In voorbereiding is een algemene grondwaterwet. Gedacht wordt thans aan de
colleges van gedeputeerde staten als
vergunning verlenende instanties voor
alle onttrekkingen.
2.2.2. Het kwalitatieve beheer
De kwalitatieve bescherming van het
grondwater vindt tot dusver uitsluitend
plaats t.b.v. de openbare drinkwatervoorziening. Regelingen betreffende bescherming van waterwingebieden worden
thans in hoofdzaak aangetroffen in gemeentelijke bestemmingsplannen
krachtens de Wet op de Ruimtelijke Ordening
en in enige provinciale
beschermingsverordeningen.
Van een algemeen kwalitatief beheer
is derhalve nog geen sprake. Een eerste
aanzet voor een landelijke regeling treft
men aan in het op 14 april 1971 gepubliceerde Voorontwerp van Wet inzake
de bodemverontreiniging
(Kamerstuk
11268), hoofdstuk III, en een daaraan
voorafgaand voorontwerp van de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening, ter bescherming van het grondwater (juni 1969, niet gepubliceerd).
3. Ontwikkeling van het waterbeheer in
Nederland
Hetgeen in de vorige paragraaf werd
vermeld, kan als volgt worden samengevat.
Het waterstaatkundige
hoofdsysteem
staat onder beheer van de centrale over-

heid met de Rijkswaterstaat als uitvoerend orgaan, terwijl de provincies en
waterschappen, onder het oppertoezicht
van de Kroon, autonome bestuursbevoegdheden t.a.v. de merendeels van dit
hoofdsysteem afhankelijke oppervlaktewateren hebben. Daarbij oefenen de
provinciale besturen op hun beurt weer
toezicht uit op de waterschappen. Voor
het grondwater kan nog nauwelijks een
beheerder worden aangewezen: er tekent
zich evenwel een ontwikkeling af in de
richting van regionale bestuurseenheden
met vooral voor de provincies een belangrijke uitvoerende en toezichthoudende taak. Eén van de beheerstaken,
die thans van steeds groter gewicht
wordt, is de planvoorbereiding.
Het komt mij voor, dat de planning zich
bij voorkeur zou moeten richten op
gebieden, die in hydrologisch opzicht
zoveel mogelijk een eenheid vormen.
Dit brengt tevens mede, dat het gewenst
is de bestuursbevoegdheden met betrekking tot deze gebieden te bundelen. In
Duitsland en Frankrijk zoekt men hiervoor een oplossing door het stichten van
samenwerkingsverbanden, waarbij voor
Duitsland de Wasserverbände in het
Ruhrgebied, die voor het waterbeheer grote prestaties hebben geleverd,
model staan. In Engeland denkt men zich
dit beheer geconcentreerd in regionale
water authorities.
In ons land kan reorganisatie van het
waterschapswezen, dat, zoals men weet,
thans onderwerp van studie in de „diepdelverscommissie" is, wellicht een belangrijke bijdrage leveren. Een kernpunt
voor het opbouwen van een integraal
beleid in Nederland is, dat ons hoofdsysteem van oppervlaktewateren in feite
één beheerder, nl. Rijkswaterstaat, heeft
met rechtstreeks of indirect toezichthoudende bevoegheden ten aanzien van
lagere beheerslichamen. Geconcludeerd
mag daarom worden, dat in ons land in
beginsel een goed beheersapparaat ter
beschikking staat.
Een nog niet opgelost vraagstuk is evenwel, hoe men met behulp van dit apparaat tot een goed afgewogen regionaal
en landelijk waterbeheer zal moeten komen, waarbij rekening wordt gehouden
met de vele belangen, die bij het water
betrokken zijn. Naast de watervoorziening van bevolking en industrie kunnen
o.m. worden genoemd: de verwijdering
van afval en de lozing van afvalwater,
de exploitatie van bodemschatten (bv.
winning van zand en grind), de koelwatervoorziening, de watervoorziening
van land- en tuinbouw, het natuurbehoud
en de recreatie, de scheepvaart, de visserij, de peilbeheersing en de bescherming tegen overstromingen. Sommige
van deze belangen gaan min of meer
parallel, andere zijn ten opzichte van
elkaar tegengesteld.
Het hierboven gegeven lijstje duidt
uiteraard geen volgorde van prioriteiten
aan; het gaat er bij het waterbeheer
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juist om deze prioriteiten in elk concreet geval tegenover elkaar af te wegen,
ervan uitgaande dat zij ieder voor zich
in principe recht op erkenning hebben.
Een studie hierover van een „werkgroep
organisatie waterbeheer", waaraan schrijver dezes medewerkte, is zojuist door de
Stichting Toekomstbeeld der Techniek
in deel 1 van de serie „Mens en
Milieu" gepubliceerd. Hierin wordt
meegedeeld, dat de werkgroep voor het
hoofdsysteem van het Nederlandse stelsel van oppervlaktewateren de oprichting aanbeveelt van een PlanbureauWaterbeheer, functionerend als onafhankelijke groep van deskundigen uit de
verschillende deelbelangen naast het
bestaande bestuursapparaat. Dit bureau
zal contacten moeten onderhouden met
planbureau's, die op andere terreinen
werkzaam zijn waar raakvlakken kunnen
liggen, zoals het economisch planbureau
(Centraal Planbureau), het ruimtelijk
planbureau (Rijksplanologische Dienst)
en de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, die blijkens zijn instellingsbeschikking (Stcrt. 16-11-1972, nr.
224) tot taak heeft de Regering te adviseren over de ontwikkeling van de samenleving op lange termijn, een kader
te ontwikkelen voor het stellen van prioriteiten en voorstellen te doen op het
gebied van lange-termijnplanning en toekomstonderzoek.
De werkgroep onthoudt zich van een
uitspraak over de vraag, in hoeverre voor
secundaire of regionale watersystemen
afzonderlijke planbureau's zouden moeten worden opgericht. Mijns inziens zijn
zodanige planbureau's inderdaad wenselijk, mits zij voor voldoend grote beheerseenheden kunnen functioneren. Op
deze wijze kan meer reliëf worden gegeven aan regionale en locale omstandigheden, die bij de planning op landelijk
niveau wellicht aan de aandacht zouden
kunnen ontsnappen. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan provin-

ciale planbureau's, waarbij evenwel rekening dient worden gehouden met het
feit dat de waterstaatkundige bestuursgrenzen niet steeds met de provinciale
grenzen samenvallen. Hierbij zij aangetekend, dat de Unie van Waterschappen
onlangs een studiecommissie onder voorzitterschap van Dr. C. van den Berg,
directeur van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, heeft
ingesteld om het vraagstuk van eenheid
in het waterbeheer te bezien. Wellicht
zou deze commissie in het kader van
haar opdracht ook de mogelijkheid tot
oprichting van regionale planbureau's
in studie kunnen nemen.
Mede aanleiding tot het instellen van de
commissie was de lezing, die Ir. J. van
de Kerk, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, op 12 november 1971 voor
de jaarvergadering van de Unie heeft gehouden (HoO 4, blz. 560). Spreker
bepleitte het opstellen van waterhuishoudingsplannen voor de drie gedeelten
van Nederland, die min of meer als
hydrologische eenheden kunnen worden
gezien (het hoge deel, het noordelijke
lage deel en het zuidelijke lage deel).
Deze plannen zullen, volgens zijn zienswijze, in een wet op de waterhuishouding
moeten worden geregeld. Zij zullen de
functie hebben om door afweging van
alle relevante belangen tot een integrale
beleidsplanning te komen, en vormen
dus het aangewezen middel om de gewenste samenhang in de verschillende
aspecten van de waterhuishouding te bereiken. Spreker achtte het daarbij wenselijk, dat de waterschappen voor de hen
toevertrouwde hydrologische substructuren aan de planning zouden meewerken.
Het zal duidelijk zijn, dat het onder 1
beschreven structuurschema voor de
drink- en industriewatervoorziening in
het kader van de waterhuishouding kan
worden aangemerkt als een nationaal

RIOOLWATERZUIVERING IN ZWITSERLAND
Op 1 januari 1973 waren er in Zwitserland 479 centrale rioolwaterzuiveringsinstallaties in bedrijf, voor 725 gemeenten en de daarbij behorende industrie.
Het laatste jaar zijn 56 gezamenlijke
zuiveringsinstallaties voor 103 gemeenten
in bedrijf genomen. Hieruit blijkt, dat
54,6 procent van de bevolking in gemeenten woont, die een in bedrijf zijnde
rioolwaterzuiveringsinstallatie hebben.
Het deel van de bevolking, van wie het
rioolwater inderdaad naar deze installaties wordt gevoerd en daar wordt gereinigd, is evenwel kleiner en zal nauwelijks
45 procent bedragen.
Aan het begin van dit jaar waren er 104
zuiveringsinstallaties voor 356 gemeenten
of voor 15,5 procent van de bevolking
in aanbouw. Tachtig communale rioolwaterzuiveringsinstallaties voor 199 gemeenten zijn geprojecteerd en bouwrijp.
Helaas zet de bouw van rioleringsstelsels
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niet overal in de gewenste mate door,
zodat hier nog een grote achterstand
bestaat. Bovendien zijn de rioolwaterzuiveringsinstallaties van verschillende
steden en gemeenten nu reeds aan de
grens van hun capaciteit en moeten opnieuw worden aangepast aan de eisen
van de waterbescherming. Teneinde het
doel van de nieuwe wet op de bescherming van de wateren, vóór het jaar
1982 de verontreinigende lozingen te doen
ophouden of aan te passen aan de eisen
van de waterbescherming, te bereiken,
moeten de inspanningen niet worden
verminderd, doch worden geïntensiveerd.
Op 1 januari 1973 woonden 210.000
inwoners, ofwel 3,3 procent van de totale
bevolking méér dan een jaar geleden,
in het innamegebied van een in bedrijf
zijnde, in aanbouw zijnde of geprojecteerde zuiveringsinstallatie. Ter vergelijking kan worden gezegd dat gedurende

facet-plan waartegen de planning voor
de andere facetten, zoals scheepvaart,
landbouwwaterhuishouding, peilregulering, afvallozing enz. zal moeten worden aangepast, wil men tot integrale
plannen voor de waterhuishouding komen. Omdat de voor een juiste belangenafweging noodzakelijke gegevens over
al deze belangen nog verre van volledig
zijn, lijkt het onvermijdelijk dat de waterhuishoudingsplannen voor de hydrologische hoofdgebieden voorshands nog
— méér dan het zojuist genoemde structuurschema — een zeer globaal karakter
zullen moeten hebben. Wellicht zal het
juist bij de kleinere hydrologische deelgebieden het eerst mogelijk zijn, tot een
meer verfijnde belangenafweging te komen.
4. Samenvatting en conclusies
Het structuurschema voor de drink- en
industriewatervoorziening voert noodzakelijkerwijs op de weg naar een integraal waterbeheer. Een analyse van de
bestaande beheersstructuren leidt tot de
conclusie, dat deze voor een integraal
beheer goede mogelijkheden bieden. Wel
dienen de nog bestaande lacunes in de
wetgeving spoedig te worden opgevuld;
deze worden hoofdzakelijk veroorzaakt
door het ontbreken van:
— een algemene grondwaterwet;
— een nationale regeling ter bescherming van de grondwaterkwaliteit;
— een algemene regeling inzake onttrekkingen van oppervlaktewater.
Om het vergunningenbeleid o.m. krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de zojuist genoemde, nog
ontbrekende, regelingen te sturen is een
systematische planning van het waterbeheer noodzakelijk. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de velerlei vaak tegenstrijdige belangen die bij
het waterbeheer zijn betrokken.
de afgelopen zeven jaar de jaarlijkse,
over de totale bevolking gerekende procentuele toename gemiddeld 3,1 procent
bedroeg.

BELASTING VOOR
RUN-ZUIVERING GEVRAAGD
Het PPR-Kamerlid J. L. A. Jansen is
van mening dat alle in ons land ingevoerde produkten van bedrijven die de
Rijn verontreinigen zo moeten worden
belast, dat van de opbrengst zuiveringsinstallaties kunnen worden gebouwd. Hij
heeft de regering gevraagd deze bedrijven een dergelijke heffing op te leggen,
of althans op andere wijze de uit de
Rijn-verontreiniging ontstane schade op
die bedrijven te verhalen.
Het Kamerlid wil ook dat de Duitse
chemische bedrijven, die op de Rijn lozen, worden bekend gemaakt, opdat „het
Nederlandse publiek daaruit de konsekwenties kan trekken".
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Van hygiënisch drinkwater naar waterhygiëne
„Without

. . . . a realistic, long-term goal that can guide mankind

equilibrium society and the human will to achieve that goal . . . .

concerns will generate the exponential growth that drives the world
toward the limits of the earth and ultimate collapse."

system

(Meadows, 1972)

1. Inleiding
Sinds de ontdekking van de doorslaggevende rol van drinkwater bij het uitbreken van epidemieën van verschillende
gevreesde besmettelijke ziekten en vervolgens het tot stand
komen van een openbare watervoorziening, die de bevolking tegen deze gezondheidsrisico's moest beschermen, heeft
de zorg voor de hygiënische betrouwbaarheid van het leidingwater een steeds belangrijker plaats in de maatschappij
ingenomen. Het is niet verwonderlijk dat aanvankelijk de
hygiënische betrouwbaarheid van het drinkwater vrijwel
uitsluitend aan de hand van de bacteriologische hoedanigheid werd beoordeeld. Later werden naast bacteriologische
eisen en eisen voor helderheid en kleur van het water tevens
grenswaarden geformuleerd ten aanzien van toxische metalen
als lood, zink en koper, die tijdens het verblijf in het distributienet uit de leidingmaterialen in het water kunnen
worden gebracht.
Een verdergaande detaillering van het begrip hygiënische
betrouwbaarheid in de vorm van eisen aan onder andere
reuk, smaak en zoutgehalte van het water werd noodzakelijk
door de toenemende rol van verontreinigd oppervlaktewater
naast grondwater als bron voor de drinkwaterbereiding in
ons land.Zeer recent begint bovendien het besef te groeien
dat aandacht moet worden besteed aan mogelijke chronisch
toxische risico's, die zijn verbonden aan het gebruik gedurende een mensenleven van uit verontreinigd water bereid
drinkwater [van Haaren, Snoek, 1973].
Niet in het minst vloeit de algemene belangstelling voor
deze prolematiek voort uit het feit dat de groei van het geïnstalleerd zuiveringsvermogen voor drinkwaterbereiding veelal
geen gelijke tred heeft kunnen houden met de stijgende
behoefte aan leidingwater en de kwaliteitsverslechtering van
de grondstof. Als gevolg hiervan is het afgeleverde drinkwater niet altijd van onberispelijke kwaliteit en brengt het
ongewild een facet van de verontreiniging van het oppervlaktewater bij de consument thuis. Vooral de reuk en smaak
van het water vormen wat dit betreft een gevoelig criterium
[Zoeteman, Piet, 1973].
Leidingwater, dat nog de sporen van huishoudelijke en
industriële afvallozingen vertoont, fungeert als communicatiemiddel tussen watermilieu en mens. Op deze wijze
ontstaat tegelijkertijd een terugkoppelingsmechanisme voor
het menselijk handelen in milieuhygiënische zin. In dit kader
kunnen de activiteiten van de laatste jaren van de bedrijfstak openbare watervoorziening worden geplaatst, voorzover
deze het signaleren van problemen van waterverontreiniging
betreffen. Gesteld moet worden dat de openbare watervoorziening op deze wijze functioneert als een katalysator
bij het maatschappelijk bewustwordingsproces rond de
milieuhygiënische problematiek, die ten grondslag ligt aan
de watervervuiling. Vanuit dit bewustwordingsproces worden
evenwel zaken met een wijdere strekking dan de hygiëne
van het drinkwater alleen aan de orde gesteld. In de eerste
plaats betreft dit de noodzaak om te komen tot een saneringsbeleid voor de oppervlaktewateren dat naast directe
belangen van de mens, zoals de kwaliteit van drinkwater en
recreatiewater, bovenal moet zijn gericht op het algemene
lange termijn belang: het in stand houden van de aquatische
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ecosystemen en de hiervan afhankelijke levensvormen, waaronder de mens. In de tweede plaats dient ten behoeve van
de uitwerking van dit saneringsbeleid te kunnen worden
beschikt over wetenschappelijk gefundeerde en internationaal geaccepteerde kwaliteitsnormen.
2. Kwaliteitsnormen
Als gevolg van het algemene besef van de noodzaak om
tot een drastische sanering van de verontreiniging van het
oppervlaktewater te komen kan op vele fronten een koortsachtige activiteit worden geconstateerd die moet uitmonden
in kwaliteitsnormen voor het water met het oog op de verschillende bestemmingen ervan. Aangezien normen eisen zijn
die niet alleen op grond van volksgezondheidsoverwegingen
[Zielhuis, 1971] maar bovenal ten behoeve van de continuïteit en stabiliteit van de samenleving op lange termijn, door
de bevoegde autoriteiten worden gesteld aan de gesteldheid
van het milieu, is het niet verwonderlijk dat men zich op
allerlei beleidsniveaus met normstellingen bezighoudt. Terwijl deze situatie op zich reeds ingewikkeld genoeg is, wordt
een verdere complicatie veroorzaakt doordat het aantal
verontreinigingen vrijwel onbeperkt te noemen is en de
beschikbare kennis aangaande kwaliteitscriteria, die het
resultaat van dosis-expositietijd-effect-relaties [Van Genderen, 1973] weergeven, zelfs voor belangrijke stoffen nog
verre van volledig is. Bestaande en op korte termijn te
formuleren normen zijn in het algemeen dan ook slechts
ten dele gebaseerd op het resultaat van wetenschappelijk
onderzoek en in hoge mate bepaald door de omstandigheden
en mogelijkheden op het moment van opstelling. luist nu
op allerlei niveaus ideeën omtrent normstelling voor de kwaliteit van oppervlaktewateren vorm krijgen lijkt het nuttig
te trachten in beknopte vorm een momentopname weer te
geven van de ontwikkelingen bij de diverse internationale
en nationale organen.
Volgend op de ..European Standards for Drinking Water,
1970" en de „International Standards for Drinking Water,
1971" van de World Health Organization (WHO) spant de
W H O zich in, mede naar aanleiding van de U N Conference
on the Human Environment [Stockholm, 1972], om een
internationaal samenwerkingsverband te creëren ten behoeve
van de vaststelling van „Environmental Health Criteria"
[Schaeffer, 1972]. Men stelt zich hierbij voor om de voor
criteria relevante informatie met behulp van landelijke
referentiecentra op één punt te verzamelen. Voor een
bepaalde parameter kunnen dan aan de hand van de verzamelde gegevens door een ad-hoc groep van internationaal
erkende experts op het betreffende gebied aanbevelingen
worden opgesteld voor grenswaarden van blootstelling.
Aan de hand van dergelijke wetenschappelijk gefundeerde
aanbevelingen kunnen vervolgens door regeringen normen
worden vastgesteld. Onder de stoffen waarvoor met de
hoogste prioriteit criteria tot stand zouden moeten komen
bevinden zich nitraten en P.C.B.'s (polychlorinated biphenyls).
In het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt door het Environmental Committee getracht om naast de reeds langer bestaande uitwisseling van kennis en onderzoekresultaten te
komen tot grondslagen voor meer beleidsrelevante afspraken
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over Internationale milieuzaken. Onder het Environmental
Committee ressorteert onder meer de Water Management
Sector Group welke op haar beurt een aantal Expert Groups
overkoepelt die zich vooral met problemen van eutrofiëring
en biologische afbreekbaarheid en synthetische detergenten
bezighouden.
Een bijzonder belangrijke activiteit ten behoeve van het
tegengaan van verontreiniging van internationale rivieren
is geëntameerd door de Raad van Europa. In februari 1971
vergaderde voor het eerste het .,Ad-hoc Committee of
Experts to prepare a European Convention on the protection of international fresh waters against pollution". De
opzet van een dergelijk verdrag is het vastleggen van minimumnormen bij grensovergangen voor de kwaliteit van
internationale waterlopen, waaronder ook meren en estuaria
ressorteren. In het verdrag zullen bepalingen worden opgenomen waarbij de landen zich verbinden om nieuwe verontreiniging van internationale wateren te voorkomen en bestaande verontreiniging trapsgewijs te verminderen. Ook zal
worden opgenomen een lijst van stoffen, waarvan het lozen
in de wateren van het stroomgebied is verboden (o.a. persistente organohalogeenverbindingen, organosiliciumverbindingen en carcinogene stoffen), een lijst van stoffen, welke niet
in hogere concentraties dan de natuurlijke mogen voorkomen (cadmium, kwik en hun verbindingen) en een lijst van
stoffen, waarvan de lozing strikt dient te worden beperkt
(reuk- en smaakstoffen, metalen en metalloïden).
Tenslotte ligt het in de bedoeling ten behoeve van riviercommissies normen te formuleren met het oog op bepaalde
bestemmingen van het rivierwater, zoals grondstof voor de
drinkwaterbereiding. In verband met deze laatste bestemming
is mede van belang het memorandum van de Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet (IAWR), getiteld: „Rheinwasserverschmutzung und Trinkwassergewinnung".
Mogelijk zal een beslissing tot ondertekening van het verdrag
door het Comité van Ministers van de Raad van Europa
nog dit jaar worden genomen. Ook door de Commissie van
de Europese Gemeenschappen is een Werkgroep Milieu in
het leven geroepen die zich moet bezighouden met kennisverzameling t.b.v. het opstellen van grenswaarden voor de
bescherming van de gezondheid van de mens en van het
milieu. Tot het werkterrein van deze Werkgroep Milieu
behoren tevens nationale rivieren en kustwateren. Met name
van Nederlandse zijde wordt gestreefd naar aanvaarding
van een minimum pakket van kwaliteitsdoelstellingen op
communautair niveau waarin opgenomen de basisconceptie,
dat in elk oppervlaktewater visieven mogelijk moet zijn, hetgeen minimaal een gezonde zuurstofhuishouding impliceert.
Hiertegenover staat de visie van onder meer Frankrijk volgens welke waterlopen naar hun bestemming in klassen
moeten worden ingedeeld waarbij de laagste klasse echter
overeenkomt met louter rioolwater.
De belangrijkste riviercommissie voor Nederland vormt
ongetwijfeld de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Rijn tegen Verontreiniging, welke in het bijzonder sinds de Ministersconferentie over de Rijn van oktober
1972 al haar krachten inspant om tot een spoedige inventarisatie en sanering van lozingen van toxische, persistente en
anderszins gevaarlijke of hinderlijke stoffen te komen. In
tweede instantie zal de Commissie zich verdiepen in een
verdere normstelling b.v. ter plaatse van de grensoverschrijdingen en het mondingsgebied van de rivier. De Internationale Rijn Commissie beschikt over meerdere gespecialiseerde
werkgroepen van deskundigen en sinds kort over een ad-hoc
groep voor een lange termijnplan voor de sanering van de
rivier. Soortgelijke internationale regelingen kunnen binnenkort ook voor karakteristieke delen of punten van de Maas
en de Schelde worden tegemoet gezien.
Op nationaal vlak is het ondermeer de Commissie Kwaliteit
van het Oppervlaktewater van de Gezondheidsraad die zich
bezighoudt met het opstellen van kwaliteitsnormen. Aanleiding hiertoe is een verzoek van 1970 van de toenmalige
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Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid om
advies uit te brengen ten aanzien van de hygiënische eisen,
die aan het oppervlaktewater dienen te worden gesteld met
betrekking tot:
— water, waarin wordt gezwommen en gebaad;
— water, waarin waterdieren leven die voor de menselijke
consumptie kunnen dienen;
— water, dat wordt gebruikt als grondstof voor de bereiding
van drinkwater.
Het merendeel van de verontreinigingen in drinkwater moet
tot de zgn. „systeemvreemde factoren " [Zielhuis, 1971]
worden gerekend en men wenst de concentraties van deze
stoffen liefst nul of zo laag mogelijk [Schaeffer, 1971]. Daar
komt bij dat het vaak nog onvoldoende bekend is in hoeverre
de verschillende verontreinigingen bij de drinkwaterbereiding
uit oppervlaktewater worden verwijderd. Waar deze kennis
ontbreekt dient als algemene regel te worden gesteld dat de
eisen voor het drinkwater tevens voor de grondstof oppervlaktewater van kracht moeten zijn. Omdat een dergelijk
strenge norm voor drinkwater en daarmee vcor het oppervlaktewater grote economische consequenties heeft zal veelal,
tegen de achtergrond van de wetenschappelijke informatie
die aan een kwaliteitscriterium ten grondslag ligt, een maximale, nog juist aanvaardbare, grenswaarde tot stand komen.
Echter is, zoals gezegd, de wetenschappelijke kennis vaak
nog onvolledig, zowel wat betreft het drinkwater als wat
betreft het voortbestaan van waterdieren en hun geschiktheid
voor menselijke consumptie. Er mogen op korte termijn
voor beide deelgebieden dan ook geen grote vorderingen
worden verwacht, terwijl de resultaten van onderzoek in binnenland en vooral het buitenland in hoge mate bepalend
zullen zijn voor de voortgang die kan worden geboekt.
Teneinde temidden van de nationale en internationale ontwikkelingen een eensluidend Nederlands beleid mogelijk te
maken is eind 1972 door de Interdepartementale Commissie
voor de Milieuhygiëne (ICMH) en de Coördinatiecommissie
voor Internationale Milieuvraagstukken (CIM) gezamenlijk
een Commissie Normen ingesteld.
3. Sanering
Wanneer het geheel van de opgesomde activiteiten wordt
overzien kan in het algemeen worden geconcludeerd dat de
tijd eigenlijk nog niet rijp is voor het opstellen van een
doeltreffend pakket van kwaliteitsnormen en dat het met
de sanering van het oppervlaktewater droevig gesteld zou
zijn indien op wetenschappelijk geheel verantwoorde besluitvorming aangaande normen zou moeten worden gewacht.
In tegenstelling tot wat wel wordt beweerd [Chamalaun,
1973] kan in eerste aanleg een verbetering van het milieu
zeker ook zonder dergelijke criteria en normen voor het
oppervlaktewater worden verwezenlijkt. In de huidige situatie
moet noodgedwongen voorrang worden gegeven aan het
instellen van weliswaar globale maar duidelijk sanerende
richtlijnen en voorschriften voor aard en omvang van lozingen [Kooien, 1973]. De verdragen van Oslo en Londen, betreffende het aan banden leggen van het storten in zee van
chemische afvalstoffen, moeten dan ook bijzonder worden
toegejuicht, al was het alleen al om de grote invloed van
deze verdragen op de internationale overeenkomsten, die
voor de zoete oppervlaktewateren worden voorbereid. De
hoogste prioriteit, die algemeen wordt toegekend aan het
opstellen van een „zwarte lijst" van stoffen waarvan het
lozen principieel is verboden, is mede aan deze twee verdragen toe te schrijven.
Anderzijds levert de signalering van verontreinigingsproblemen, onder andere door periodieke onderzoekingen, reeds
een belangrijke directe bijdrage aan de verbetering van de
waterkwaliteit zoals bijvoorbeeld is gebleken na de endosulfanverontreiniging van de Rijn in 1969 [Grève, Wit, 1971].
Hoewel uiteraard de nodige voorzichtigheid moet worden
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Afb. 1 - Maandgemiddelde van de verontreiniging van het Rijnwater te Lobith met paraffinische olie.

betracht lijkt sinds 1972 een dergelijke gunstige ontwikkeling
zich ook te gaan aftekenen ten aanzien van de verontreiniging van het Rijnwater te Lobith met paraffinische olie
(fraktie met kookpunt boven 225 °C, geijkt tegen n-eicosan)
(afb. 1). Helaas moet worden geconstateerd dat een analoge
conclusie nog nauwelijks kan worden getrokken voor het
extreem hoge fluoridegehalte, dat de laatste jaren in het
Maaswater door de RIWA (Rijncommissie Waterleidingbedrijven) is gemeten en dat gedurende lange perioden
zelfs de voor gefluorideerd drinkwater gehanteerde norm
van 1,2 mg/l in ruime mate overschrijdt (afb. 2).
Vaststaat dat voor het verbeteren van de huidige hoedanigheid van het oppervlaktewater alle op korte termijn beschikbare middelen van signalering, heffingen op lozingen, sub-

sidies voor de bouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties,
tot en met het invoeren van zwarte en grijze lijsten door
riviercommissies en andere beheersinstanties, moeten worden
aangegrepen. Dat evenwel de sanering van het oppervlaktewater op lange termijn niet buiten adequate kwaliteitscriteria
en kwaliteitsnormen zal kunnen behoeft evenmin nader
betoog.
4. Onderzoek
In het voorgaande is duidelijk de grote behoefte aan onderzoekresultaten als basis voor normstelling naar voren gekomen, zowel voor de drinkwatervoorziening als voor de
waterhygiëne.
Op het gebied van de waterhygiëne kunnen in het algemeen

Afb. 2 - Maandgemiddelde Fluoridegehalten Maaswater te Maastricht (metingen waterleidinglaboratorium Zuid te Breda).
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als belangrijkste velden van onderzoek worden onderscheiden:
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— kwaliteitsinventarisatie;
— kwaliteitsbeïnvloedende processen;
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— dosis-tijd-werkingsrelaties als grondslag voor bepaling van
criteria en vaststelling van normen.
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4.2. Kwaliteitsbeïnvloedende
processen
Voor een werkelijke beheersing van de waterverontreinigingsproblemen dient een instrument aanwezig te zijn waarmee
een hydrologisch systeem kwalitatief en kwantitatief kan
worden bestudeerd. In dit kader wordt van de zijde van het
bedrijfsleven gesteld: „De vooruitgang in het onderkennen
van de samenhangen van de factoren, die bepalend zijn voor
het milieu en van de mogelijkheden om de milieuverslechtering tegen te gaan, is heel wat groter dan de vooruitgang,
die tot dusver is gemaakt om op basis van dat inzicht tot
een wezenlijke besturing van deze samenhangen te komen.
Er bestaat een duidelijke behoefte aan aanzetten voor een
operationeel milieubeleid" [De Jong, 1973].
Grondslag voor een operationeel milieubeleid kan een integraal mathematisch model vormen, waarin de kennis is
ondergebracht van de vele kwaliteitsbeïnvloedende processen,
die zich in regen-, grond- en oppervlaktewater afspelen, in
hun onderlinge samenhang voor het betreffende hydrologische/ecologische systeem. Naast de mineralisatieprocessen
van de natuurlijke zelfreiniging in aëroob oppervlaktewater
en het veelal anaerobe grondwater spelen hierbij de gevolgen van de eutrofiëring en de thermische belasting van het
oppervlaktewater een belangrijke rol.
Zelfreiniging en persistentie
Al lange tijd zijn processen, behorend tot de natuurlijke
zelfreiniging van water, bestudeerd. Een onderwerp, dat
recent zowel in de VS als in Europa meer aandacht krijgt,
is de overleving van enterovirussen in oppervlaktewater.
Ook door het R I D is sinds 1971 onderzoek op dit gebied
gestart. De primaire doelstelling van deze studie is het nagaan
van de omvang van gezondheidsrisico's, die virussen in
drinkwater met zich kunnen brengen.
Een ander nieuw onderzoekterrein vormen de natuurlijke
processen, die het gedrag van metaalverbindingen bepalen,
zoals adsorptie aan slib en chemisch/microbiologische mobilisatie. Daarnaast vragen de fysisch-chemische en microbioH20 (6) 1973, nr.11
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4.1.
Kwaliteitsinventarisatie
De noodzaak van inventarisatie en bewaking van de waterkwaliteit is al geruime tijd onderkend, ondermeer vanuit de
drinkwatervoorziening. Telkens komt hierbij echter de noodzaak naar voren om een groter aantal parameters bij het
onderzoek te betrekken, zodat voor de verontreinigingen die
op een gegeven moment in de belangstelling staan, zoals
zware metalen, carcinogene stoffen, PCB's en biociden veelal
nauwelijks iets bekend is over de ontwikkeling op langere
termijn. Toch steekt de beschikbare informatie betreffende
de kwaliteit van het leidingwater, het zoete oppervlaktewater en het grondwater duidelijk af tegen de beperkte
kennis, die is verzameld over de kwalitatieve karakteristiek
van bijvoorbeeld regenwater, stedelijk afvalwater en zeewater.
In de nabije toekomst mag een meer uniforme en systematische prestatie van de kwaliteitsgegevens van het oppervlaktewater worden tegemoet gezien als gevolg van de interdepartementale samenwerking die sinds enige jaren tot
stand is gekomen tussen RIZA enerzijds en RID-RIV anderzijds [Kooien, 1973]. Ook zal door deze samenwerking beter
moeten worden voorzien in de behoefte aan een grotere
diversiteit van de te analyseren parameters en aan een
hogere meetfrequentie, die door inzet van bestaande en
nieuwe automatische meetapparatuur en gegevensverwerkende systemen kan worden gerealiseerd.
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Afb. 3 - Reuk(verdunnings)getal voor Rijn- en Noordzeewater in
1972.

logische processen, die zich in de bodem voltrekken, een
aparte benadering met het oog op mogelijke grondwaterverontreiniging door onder andere vuilstorten en afvallozing
met behulp van persputten. Hoewel genoemde vraagstukken
van groot belang zijn moet toch het zwaartepunt van het
onderzoek worden gelegd op die stoffen, welke zich door hun
chemische structuur onttrekken aan de zelfreiniging: de
persistente verbindingen. Kennis van de aard, de afbraaksnelheid en de toxicologische eigenschappen van persistente
stoffen is onmisbaar voor een verantwoord waterbeheer en
tevens voor een verantwoord gebruik van deze stoffen in de
samenleving. Daar de Noordzee gezien kan worden als een
reservoir, waarin uiteindelijk persistente stoffen zullen
accumuleren, verdient het overweging het onderzoek naar
de aard van de persistente stoffen die in het watermilieu
achterblijven in eerste aanleg op dit water te richten.
Eutrofiëring en thermische belasting
Het is reeds een hachelijke zaak om aan de hand van de
mate van rijkdom aan plantennutriënten van een oppervlaktewater een voorspelling te doen over de omvang van de fotosynthetische activiteit, die zich erin zal ontwikkelen in de
loop van een jaar. Zoveel temeer geldt dit ten aanzien van
voorspellingen over het tijdstip en de mate van voorkomen
van specifieke soorten fytoplankton. Toch zal het limnologisch onderzoek zich in deze richting moeten bewegen daar
juist de aanwezigheid van bepaalde soorten algen, zoals
blauwwieren, gepaard gaat met de introductie in het water
van hinderlijke reukstoffen of toxische excretieprodukten
[Kappers, 1973]. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het
biologisch gebeuren in oppervlaktewater en daarmee de
eutrofiëring in belangrijke mate bijdraagt aan de geur van
het water [Zoetman, Piet, 1972/1973]; De aanwezigheid van
hinderlijke reukintensieve stoffen in oppervlaktewater is
niet alleen voor de drinkwatervoorziening ongewenst, maar
tevens met het oog op recreatieve bestemmingen. Het blijkt
overigens dat tijdens het vakantieseizoen het reukgetal van
het stinkende Rijnwater te Lobith enerzijds en het Noordzeewater aan de kust te Egmond anderzijds in orde van grootte
weinig verschilt (afb. 3). Op grond van het reukprofiel *)
van beide watersoorten blijkt het Noordzeewater echter
een minder onaangenaam geurkarakter te bezitten (natuurlijke geuren overheersen: visachtig (ziltig), gronderig) dan
*) Dit reukprofiel van water komt tot stand doordat een team van
vijf personen de geur van een watermonster beoordeelt, waarbij
voor de mate, waarin de geur door een persoon wordt geassocieerd met de vijf aangegeven geuraspecten, een puntenwaardering
tussen 0 - 10 wordt gegeven. Afbeelding 3 geeft het gemiddelde
resultaat over het gehele jaar weer.
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het Rijnwater, waarvan de geur sterk door oliebestanddelen
lijkt te zijn bepaald.
Gezien de accumulatie van plantennutriénten en andere
afvalstoffen in het Noordzeewater dient de aanwezigheid en
herkomst van stankverwekkende stoffen nader te worden
onderzocht, vooral met het oog op de grote recreatieve
waarde en in principe ook in verband met de smaak van
de gevangen vis.
Zowel ten aanzien van het optreden van massale groei van
blauwwieren als ten aanzien van het extra belasten van de
zuurstofhuishouding versterken eutrofiëring en thermische
belasting elkaar. Het is dan ook dringend noodzakelijk dat
het nog bescheiden biologische koelwateronderzoek [Koops,
1973] op korte termijn wordt geïntensiveerd in combinatie
met de studie van eutrofieringsverschijnselen. De omvangrijke waterhygiënische vraagstukken, die rond de toekomstige energievoorziening van ons land en van West-Europa
rijzen, dienen immers tijdig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan de orde te worden gesteld.
Normstelling
Een van de meest in de publiciteit staande onderwerpen
betreffende normstelling voor drinkwater is de hardheid.
Oorzaak hiervan is niet alleen het gebruik van polyfosfaten
in wasmiddelen, maar ook de sinds de vijftiger jaren geconstateerde correlatie tussen geografische ligging en sterftecijfer aan arteriosclerotische hartziekten. Het aanvankelijke
vermoeden, dat een lage hardheid van het water op zich
oorzaak was van een hoger sterftecijfer voor verschillende
vormen van hartziekten [Schroeder, 1960], bleek bij latere
onderzoekingen niet duidelijk bevestigd te worden. Eerder
blijkt als oorzaak te moeten worden gedacht aan sporenelementen, die mogelijk vanuit leidingmaterialen in het drinkwater worden gebracht, hetgeen vooral bij het eerder agressieve zachte water zou plaatsvinden. Wanneer de bijdrage
van sporenelementen in drinkwater ten opzichte van het
overige voedsel wordt vergeleken [Schroeder, 1966] [Hadjimarkos, 1967] [Murthy, Rhea, Peeier, 1971] blijkt echter
dat voor de 18 onderzochte sporenelementen geen enkele
vanuit het drinkwater in een hoeveelheid wordt opgenomen
die groter is dan 20 % van de hoeveelheid die het overige
voedsel bijdraagt. De aandacht, wat betreft een significante
bijdrage van het drinkwater, vragen voorlopig lood, cadmium en mogelijk antimoon [Brinkmann, 1973].
Vanwege het grote belang van deze complexe problematiek
voor het invoeren en bevorderen van centrale ontharding in
ons land dient een krachtige aanpak van het onderzoek te
worden gerealiseerd. Een nauwe samenwerking is hiertoe
tot stand gebracht tussen de G G D van Rotterdam, het Coronel Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam en
het RID.
Na hart- en vaataandoeningen is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland kanker. Het is eigenlijk verwonderlijk
dat er nauwelijks informatie beschikbaar is over een mogelijke rol, die verontreinigd drinkwater hierbij zou kunnen
spelen. Hieraan zijn waarschijnlijk debet de lange termijn
waarop de schadelijke gevolgen van blootstelling zich openbaren, de hoge kosten van een epidemiologisch onderzoek
over enige tientallen jaren en de relatief geringe bijdrage
van het drinkwater ten opzichte van stadslucht, die voor de
carcinogene polycyclische aromaten is geconstateerd [Borneff,
Kunte, 1964] [Andelman, Suess, 1970]. Dit laatste kan voor
Nederland door recent RID-onderzoek worden bevestigd.
Toch is er aanleiding tot voorzichtigheid en diepgaande
studie naar de gezondheidsrisico's, die carcinogene stoffen
in drinkwater met zich kunnen brengen. Niet alleen omdat
elke dosis van een carcinogene stof het risico vergroot,
maar tevens omdat andere stoffen mede moeten worden
beschouwd, waaronder enige elementen zoals arseen en
seleen en mogelijk het in drinkwater door recent RID-onderzoek aangetoonde bis (2 chloroisopropyl)ether [Piet, 1973].
Bij het opstellen van normen voor de kwaliteit van oppervlaktewater kan een tendens waargenomen worden om grote
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waarde te hechten aan de natuurlijke waterkwaliteit [Schölte
Ubing, 1972]. Uiteraard vindt dit zijn oorzaak in het huidige
gebrek aan diepgaand inzicht in dosis-effect-relaties. Nu is
voor een reeds verontreinigde rivier de toestand zonder
beïnvloeding door de mens vaak niet meer na te gaan aan

Afb. 4 - Verband Potential Pollution Index van een rivier en 5
kwaliteitsparameters.
POTENTIAL

P O L L U T I O N INDEX

•

.
i ww/m ??pp«

f%•• •

•

.

1":
z
o -•:

wmm wfmm%
'%zd^-~•.'•.
•

3 u.

•ft*
•••

%

••

X-

.*

i1:
m.

T£ *

%

*fc:.
%,
%%,..

P O T E N T I AL

POLLUTION INDEX

H20 (6) 1973,nr. 11

zonder tegenmaatregelen het eutrofiëringsvraagstuk
reusachtige vormen zal hebben aangenomen.

de hand van bestaande meetresultaten. Om een indruk van
deze natuurlijke toestand te verkrijgen zal met behulp van
een model, uitgaande van de huidige toestand, de oorspronkelijke toestand moeten worden gereconstrueerd.
Het lijkt in dit verband nuttig melding te maken van een
studie, die door het W H O International Reference Centre
for Community Water Supply van het R I D wordt uitgevoerd
om tot een dergelijk model voor de kwaliteit van rivierwater
te komen. Hierbij wordt de potentiële vervuilingsgraad van
rivierwater benaderd door een index, die als volgt is gedefinieerd:

dan

5. Slotbeschouwing
Het voorgaande pretendeert geenszins een volledig overzicht
te geven van de behoefte aan onderzoek die vanuit de
hygiëne van het drinkwater naar voren komt. Het is evenwel
een voldoende illustratie van een ontwikkeling, waardoor
met name op het niveau van de rijksoverheid de problemen
van de hygiëne van het drinkwater niet langer alleen binnen
het kader van de drinkwatervoorziening kunnen worden opgelost.
Een duidelijke aanpak in meer algemeen milieuhygiënisch
verband is onmisbaar om tot een optimaal onderzoekprogramma en de op korte termijn zo noodzakelijke resultaten
te komen. Hierbij vraagt een grote diversiteit van problemen
de aandacht, zoals hergebruik van afvalstoffen en afvalwater,
gevolgen van eutrofiëring en thermische belasting, vóórkomen en bestrijden van persistente en chronisch toxische
stoffen, diepe ondergrondse lozing van opgeloste afvalstoffen,
grondwaterverontreiniging door opslag van vaste afvalstoffen
en invloed van luchtverontreiniging op de waterkwaliteit.
Het onderzoek op het gebied van de waterhygiëne dient,
naast sanering op korte termijn, te worden opgezet met als
een van de voornaamste doelstellingen het formuleren van
kwaliteitscriteria voor normstelling. Daarnaast dient het
onderzoek te zijn gericht op het formuleren van besturingsmodellen voor kwaliteitsbeheersing.
De toenemende inspanningen, die voor de instandhouding
van een stabiel en gevarieerd milieu in de komende jaren
dringend noodzakelijk zijn, zullen uiteindelijk ongetwijfeld
moeten leiden tot een samenleving van minder overvloed
en verkwisting. Een levenswijze van de mens, die wel wordt
gekenschetst als ingetogen, lijkt niet alleen voor zijn omgeving, maar ook voor zijn persoonlijke levenskansen [Bras,
1972], het meeste perspectief te bieden.

N x BNP/hoofd
PPI =

Qxioe
PPI = Potential Pollution Index, ter plaatse van het waarnemingspunt en over het jaar van waarneming.
N = Bevolkingsgrootte in het betreffende stroomgebied,
BNP/hoofd = Gemiddelde waarde van het bruto nationaal
product/hoofd (US-dollars) betrekking hebbend op de bevolking van het stroomgebied,
Q = Gemiddelde jaarlijkse afvoer (m'Vsec).
Een dergelijke maatstaf is ook voor de nationale vervuiling
wel vastgesteld [Goldberg, Bertine, 1971]. Op grond van
tot nu toe beschikbare gegevens van 160 rivierplaatsen verspreid over de wereld [Zoeteman, 1972] [Wereldbankatlas,
1970] [The Times Atlas of the World, 1968] [Unesco,
1969] [Kopp, Kroner, 1967] is voor een selectie van 5 parameters het resultaat in afb. 4 weergegeven. Met name fosfaat
en nitraat blijken op gevoelige wijze samen te hangen met
de PPI. Hoewel de spreiding in de waarnemingen groot is
door het verschillende karakter van de rivieren van de
wereld, lijkt het langs deze weg mogelijk te worden een
model voor rivierwaterverontreiniging op te stellen.
Interessant is dat mag worden verwacht dat bij lage waarden
voor de PPI de concentratie van een bepaalde verontreiniging naar een constante waarde tendeert: de natuurlijke
verontreiniging. De gegevens van afb. 5 moeten als voorlopig worden beschouwd, gezien de schaarse informatie voor
zeer hoge en vooral zeer lage indexwaarden.
Een indruk van de snelheid waarmee de PPI stijgt voor een
rivier als de Rijn te Lobith geeft afb. 5 **). Combinatie van
de gegevens van afbeeldingen 4 en 5 geeft voor een deel
een indruk van de kwaliteit zoals die in 1850 voor een nog
enigszins in natuurlijke staat verkerende Rijn (PPI = 1) is
geweest en zoals deze zich tot het jaar 2000 (PPI = 150)
bij onvoldoende sanering kan ontwikkelen. Duidelijk is dat

**) Deze raming is gemaakt uitgaande van de situatie in het jaar
1970 met een bevolking in het stroomgebied van 41 miljoen, een
BNP/hoofd van 2100 U.S. S en een PPI van 39. [Statistisches
Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1972] [Annulaire
statistique de la France, 1972] [Statistisches Jahrbuck der Schweiz,
1972] [Wereldbankatlas, 1972]. Op grond van ramingen voor de
gemiddelde jaarlijkse groei van bevolking en BNP/hoofd in Europa
[Kahn, Wiener, 1967] is voor de periode 1970 -2000 een bevolkingsgroei van 0,8%/jaar en een groei van het BNP/hoofd van
3,8 %/jaar aangenomen. Aan de hand van de statistische jaarboeken van Duitsland, Frankrijk en Zwitserland is voor de bevolkingsgroei over de periode 1850-1970 1 %/jaar aangehouden.
De groei van het BNP/hoofd is voor 1950-1970 op 3,8 %/jaar
geraamd en voor 1850 - 1950 op 1,8 %/jaar [Kahn, Wiener, 1967].

Afb. 5 - Potential Polution Index voor de Rijn te Lobith. (raming periode1850-2000)
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MR. G. W. PUTTO

De watervoorziening in persoon
Da kommen dann die Mädchen aus der Stadt, und holen Wasser, das harmloseste Geschäft und das Nötigste, das ehemals Töchter der Könige
verrichteten.

Wenn ich da sitze, so lebt die patriarchalische

um mich, wie sie alle, die Altväter, am Brunnen Bekantschaft
freien, und wie um die Brunnen wohltätige Geister

selbst

Idee so lebhaft
machen und

schweben.
Goethe, Werthers Leiden

„Aan de bron wonen de Nymphen, zelve
niet anders dan de halfmytische, half
nog relalistische reflex van de waterhalende meisjes. Nympha wil zeggen:
jonge vrouw. En wanneer wij dan nog
weten, dat deze Nymphen aangeroepen
worden bij het huwelijk, dan daagt ons
iets van dit merkwaardige parallisme tussen natuur- en mensenleven: uit de
heilige Moeder Aarde borrelt het leven
omhoog, dat door haar vertegenwoordigsters, de jonge vrouwen, naar de
woningen der mensen wordt gebracht".
Aldus de welgekozen woorden van
prof. dr. G. van der Leeuw in zijn boek
„Goden en Mensen in Hellas".
Het is duidelijk dat de symbolische voorstelling van de watervoorziening (want

hierover gaat het in dit artikel) in deze
oude tijden geen vraagstuk was: het was
een aardig jong meisje dat water haalt.
Aangetekend mag worden, dat het ook
een gezond meisje moest zijn. Want bij
een werk dat bestaat in het vervoeren
van 10 tot 20 kg water vallen de zwakke
en zieke exemplaren van de soort wel af.
Deze dagen zijn voorbij. De watervoorziening is geheel een mannenaangelegenheid geworden en is een zaak van machines, buizen en rekenschuiven.
Uit de ervaringen in de ontwikkelingslanden blijkt wel, dat dit bij de waterhalende meisjes bepaald niet onwelkom
is. Intussen heeft reeds Schiller — in iets
andere woorden — opgemerkt, dat het
aardige er dan toch wel wat af is. De

Overigens is de ontdekking, dat de mensheid, en met name
die in de rijke landen, er goed aan doet zijn materiële
behoeftenbevrediging te matigen, niet door de schrijvers van
het Rapport voor de Club van Rome [Meadows, 1972]
gedaan. Reeds 2500 jaar gelegen werd in China door Lao Tse
geschreven: „Met soberheid regeert men de mensen en dient
men de hemel. Betracht daarom vóór alles soberheid ! . . . .
Zo zult ge een lang leven hebben."
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natuur, zo ongeveer betoogt hij, is ontgoddelijkt en bestaat alleen nog maar
aan de hand van de moderne mechanistische natuurwetenschap.
„Gleich dem toten Schlag der Pendeluhr,
Dienst sie knechtisch dem Gesetz der
Schwere,
Die entgötterte Natur".
Nu denkt niemand er over om de waterleiding af te schaffen, zodat de vraag
aan de orde komt hoe we ons het hedendaagse technische geheel dan wel symbolisch moeten voorstellen. Voor de watervoorziening is dit een niet onbelangrijke
zaak uit een oogpunt van public relations. De deskundigen op dit gebied zijn,
goed gehonoreerd en ijverig, op zoek
naar een nieuw soort demonen, die
„hidden persuaders" heten en die de
bevolking gunstig moeten stemmen. In
afwachting van een nader deskundig
onderzoek kan het wellicht peen kwaad
enige beschouwingen aan het vraagstuk
te wijden.
Wij kunnen ons afvragen, of het toch
maar nist een jong meisje moet zijn,
daarbij gedachtig aan de stelling dat
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NIEUWSBERICHTEN
een advertentie een portret is van een
aardig meisje dat iets vasthoudt, dat
iemand aan een ander wil verkopen.
Een van de adverteerders op ons vakgebied past deze stelling toe en vertoont een jonge vrouw met een sportpakje aan, die, om zo te zien, voor straf
in een buizenkelder is opgesloten. Voor
de aldus aanbevolen waar wordt mijn
geestdrift niet opgewekt, omdat ik in de
eerste plaats denk: wat zal dat kind het
koud hebben. (NB: Hierin wordt voorzien in het H2O nummer van 12 april
jongstleden, waarin het meisje een lange
broek aan heeft.) Ik geloof intussen niet,
dat het praktisch van nut is in die richting te gaan.
Vervolgens moeten wij overwegen of, nu
de watervoorziening toch een manlijke
aangelegenheid is, wij niet de voorkeur
moeten geven aan een zinnebeeld in de
vorm van een aantrekkelijke man. Hiervoor zou kunnen pleiten, dat de meeste
afnemers van leidingwater huisvrouwen
zijn, terwijl er best bekoorlijke waterleiding-directeuren of meter-opnemers
kunnen worden gevonden. Maar hierbij
moet worden bedacht dat de watervoorziening in de samenleving ook te stellen
heeft met heel wat anderen en, wat de
huisvrouwen aangaat: in advertenties in
damesbladen zijn niet veel mooie mannen te vinden. Hier is de reclame er op
gericht om de lezeres met woord en
beeld duidelijk te maken dat ze persoonlijk een goed figuur slaat als ze dit of
dat koopt en gebruikt. Het voor velen

WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE
MAATREGELEN VOOR
BESCHERMING VAN ZOET WATER
IN EUROPA
Tijdens de 24e zitting van de Raadgevende Vergadering van de Raad van
Europa werd in afwezigheid van de rapporteur, de heer Edouard Schloesing
(soc. Frankrijk), door de heer René
Radius het rapport aangeboden, waarin
een overzicht wordt gegeven van de wettelijke en bestuurlijke maatregelen sinds
1968 in dertien lid-staten van de Raad
van Europa genomen om het zoet water
tegen verontreiniging te beschermen.
Negen van de dertien landen die bestudeerd werden, hadden op dit gebied wetten aangenomen. Onder deze landen hadden de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk reeds vóór
1968 een speciaal aan de waterverontreiniging gewijde wetgeving.In deze Staten
ging het er dus hoofdzakelijk om de toepassing van de wet uit te breiden of de
strekking ervan te wijzigen. Het is opvallend dat in Frankrijk getracht wordt
een zekere decentralisatie tot stand te
brengen, terwijl in de Duitse Bondsrepubliek de tendens bestaat de bevoegdheden in de handen van de federale
regering te concentreren. Zes landen hebben een fundamentele wetgeving aangenomen, die speciaal gewijd is aan het
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onzer gelukkige feit doet zich voor, dat
het de meeste vrouwen niet kan schelen
hoe een man er uit ziet als ze hem aardig vinden. Maar dat betekent daarnaast
dat het manlijk schoon in de publiciteit,
ook bij vrouwen, niet veel waard is.
Ten slotte blijven er nog de kinderen.
Deze hebben het voordeel, dat zs door
hun hulpeloosheid de verzorgingsinstincten v?.n volwassenen in beweging brengen. Maar is het een goede zaak om de
watervoorziening voor te stellen als een
hulpeloos wezentje? Ik betwijfel het.
De American Waterworks Association
heeft destijds „Willing Water" in het
leven geroepen, een klein ventje met een
waterdruppel als hoofd, een lijntje als
lichaam en armen en benen dito. Dit
magere waterhoofdje heeft mij nooit
aangesproken als zinnebeeld voor de
watervoorziening. Hij was op zijn best
een Tom Poes zonder Heer Bommel
en dat is niet veel.
Uit het bovenstaande blijkt dat ik het
ook niet weet. M.i. moeten de bovengenoemde deskundigen het maar uitzoeken. Desondanks wil ik toch iets zeggen over een persoonlijke voorkeur.
In deze dagen van milieuaantasting moeten wij zoeken naar een symbool dat
enigszins haar op de tanden vertoont.
Ik denk hierbij aan de Olympische
godinnen van wie zonder meer gezegd
kan worden dat het ongemakkelijke
tantes waren. Als voorbeeld breng ik het
verhaal van de godin Leto in herinnering.

water of aan de algemene hinderoorzaken.
Opgemerkt kan worden dat er verschillen
bestaan in de strekking van deze wetgeving. In bepaalde gevallen (België,
Denemarken, Noorwegen) is zij ook van
toepassing op het uitstorten in de zee
langs de kusten. Soms genieten de
grondwateren dezelfde bescherming als
de oppervlaktewateren, in andere gevallen komen zij onder een ander beheer
of worden zij door de wetgever niet genoemd, tenminste niet in nationaal kader.
Onder de algemeen door het recht inzake
water aangenomen beginselen, moet in
de eerste plaats genoemd worden het
principe, dat vooraf vergunning moet
worden verkregen voor elke verontreinigende daad, zelfs voor elke handeling
die het water kan verontreinigen. De
aansprakelijkheid van degene die verontreinigt wordt algemeen erkend en
neemt soms (in Zwitserland bijv.) de
extreme vorm aan van risicoaansprakelijkheid. Aan de Staat wordt echter over
het algemeen een belangrijke rol toegekend in het voorkomen door planning,
het beheer van de wateren, financiële
interventies. Ten slotte moet naar voren
worden gebracht dat een sterke tendens
bestaat deze zaken door het strafrecht
te doen beheersen, met soms zeer zware
straffen (Duitse Bondsrepubliek).
Deze eerste vergelijking van het recht

Zeus liet op deze godin zijn oog vallen,
met het niet ongewone gevolg dat zij
spoedig zwanger werd. Hera, ofschoon
op dit gebied wel wat gewend, vatte de
ontrouw van haar echtgenoot niet gelaten op, werd heel boos en verbood
iedereen cm aan Leto enige hulp of
tegemoetkoming te bieden. In deze, voor
een aanstaande moeder bijzonder ongelukkige situatie, zwierf Leto op aarde
rond. Ten slotte werd in haar behoeften
voorzien door creatie ad hoc van het
eiland Delos, waar zij de tevreden moeder van Apollo en Artemis werd. Maar
vóór die tijd kwam zij zwervend terecht
in Lycië in Klein-Azië. Daar leed zij
op een gegeven ogenblik hevige dorst en
wilde water drinken uit een klein helder
meer. De plaatselijke boeren hielden
haar echter tegen. Volgens Ovidius (Metamorphoses VI, 340 e.v.) hield Leto een
roerend betoog, maar dit mocht niet
baten. Met handen en voeten maakten
de boeren het water troebel. Over deze
oppervlaktewaterverontreiniging
wordt
de godin zo kwaad, dat ze besluit de
boeren ter plaatse straf te laten ondergaan. Ze verandert ze in kikvorsen. De
snodaards „quamvis sint sub aqua, sub
aqua maledicere temptant" d.i. hoewel
ze onder water zijn proberen ze onder
water hun verwensingen te spuien. Dit
„sub aqua, sub aqua" is kennelijk een
nabootsing van het kikkergeluid.
Het lijkt mij goed dit verhaal voor zich
zelf te laten spreken. Wellicht werkt het
inspirerend op de beoefenaars van de
„motivational research".
betreffende de bescherming van zoet
water is slechts informatief. Het betreft
een inleidend rapport dat niet vergezeld
gaat van een voorstel tot aanbeveling of
resolutie.

CURSUS TECHNISCH SCHRIJVEN
Onder auspiciën van de Stichting ter
bevordering van het voortgezet hoger
technisch en ander hoger beroepsonderwijs begint in september a.s. in Utrecht
een cursus voor technisch-schrijvers die
hun kennis willen vergroten en voor
degenen die zich als technisch-schrijver
willen specialiseren.
De cursus omvat: rapportagetechniek,
illustraties, inzicht in communicatieleer en
-technieken, verzamelen van gegevens,
taalgebruikskunde, Nederlands, herschrijven voor een andere lezerskring en drukwerkvervaardiging.
Voorwaarden voor toelating: einddiploma HTS, of einddiploma HBS/gymnasium en bedrijfservaring; heeft men
alleen bedrijfservaring dan is overleg
met de Stichting nodig.
De cursus wordt, behoudens vakanties,
eenmaal per week, gedurende een middag en avond, gegeven van september
tot juni.
Cursusgeld: ƒ 1300,—. Inlichtingen bij de
Stichting, per adres Gemeentelijke HTS,
Oudenoord 70, Utrecht, tel. 030-311181.
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Enige bespiegelingen over hetvraagstuk van de kwantiteit
De watervoorziening van bevolking, industrie en landbouw
in Nederland is in de eerste plaats een kwaliteitsvraagstuk
en slechts in de tweede plaats een kwantiteitsprobleem.
Zoals in vele publicaties, o.a. in de nota De Waterhuishouding van Nederland [Rijkswaterstaat 1968], is uiteengezet,
is er gemiddeld genomen zoet water genoeg, ook na het
jaar 2000. Het is er echter niet altijd op de gewenste plaats,
op het verlangde tijdstip en van aanvaardbare kwaliteit. Om
toch aan deze eisen te voldoen, zijn kostbare en op waterhuishoudkundig en planologisch gebied diep ingrijpende
voorzieningen nodig.
Het bovenstaande gaf aanleiding tot de wens om eens in
een overzicht de mogelijkheden om in Nederland kwantitatief tot een gunstiger situatie te komen, bij elkaar te plaatsen.
De beschikbaarheid van water voor de diverse behoeften
wordt in eerste aanleg bepaald door de waterbalans van
Nederland, d.w.z. de aan- en afvoer van zoet water en de
verdeling daarvan naar tijd en plaats. Om tot een ruimere
beschikbaarheid te komen, zou men dus kunnen denken aan
een ingrijpen in deze waterbalans. Aan de aanvoer — de
regenval (gemiddeld 30 miljard nr'/jaar) en de debieten der
binnenstromende rivieren (gemiddeld 80 miljard m :! /jaar) —
is echter weinig te doen — het onderwerp valt althans buiten
het bestek van dit artikel — zodat de aandacht gericht dient
te worden op de afvoer of, meer algemeen gesteld, de verliesposten van de waterbalans en de mogelijkheden tot
reductie daarvan. Welke zijn deze verliesposten ? Naar
grootte achtereenvolgens:
— de afstroming van zoet oppervlaktewater naar zee, gemiddeld ca. 90 miljard m 3 per jaar;
— de verdamping, gemiddeld ca. 20 miljard m ;i per jaar;
— de ondergrondse afstroming van zoet grondwater naar
zee, gemiddeld slechts ca. 100 miljoen m 3 per jaar.
De vraag is hierboven gesteld op welke wijze de drie verliesposten zouden kunnen worden gereduceerd. Deze vraag
is feitelijk niet juist; de gezamenlijke afvoerposten op de
waterbalans van Nederland moeten nu eenmaal gemiddeld
gelijk zijn aan de som van de aanvoerposten; i.e. gemiddeld
ca. 110 miljard m'Vjaar. Het kan dus nooit gaan om een
vermindering van deze gezamenlijke afvoer, maar slechts
om verbetering van het interne gebruik of verbruik van het
water. Voor een deel houdt dit hergebruik van het water in.
In het hiernavolgende zullen de verschillende, soms reële,
andermaal hypothetische, mogelijkheden hiertoe worden bezien; het eigenlijke onderwerp van dit artikel. Het bergen
van water boven- of ondergronds, een reeds elders behandeld onderwerp, is hierbij niet betrokken.
1. Besparingen bij de bestrijding van de verzilting van het
oppervlaktewater
De verzilting van het oppervlaktewater als gevolg van binnendringen van zeewater via de zeegaten, riviermonden en
sluizen, en als gevolg van zout kwelwater in de lage poldergebieden, heeft ingrijpende consequenties voor de waterhuishouding van Nederland. Tegengaan van verzilting is immers
nodig in verband met de eisen van de landbouw in het lage
deel van het land. De bestrijding van deze verzilting door
middel van doorspoelen, spuien en terugdringen van de
zouttongen in de riviermonden vergt in een droog zomerhalfjaar het grootste aandeel (nl. ca. 15 miljard m 3 ) van de
voor diverse doeleinden aangevoerde hoeveelheden zoet
water. Ter besparing op dit kwantum worden door de Rijkswaterstaat, provinciale waterstaatsdiensten en waterschappen
tal van voorzieningen getroffen en werken uitgevoerd: afdamming van de zeegaten (mede i.v.m. veiligheids- en andere
aspecten), beperking van zoutintrusies bij uitwaterings- en
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scheepvaartsluizen, verondieping van de Rotterdamse
Waterweg ter vermindering van de zoutdoordringing, en
toepassing van andere hulpmiddelen zoals luchtbelschermen.
Naast deze algemeen bekende methoden kan men nog
denken aan beperking van de brakke kwel in poldergebieden.
Dit zou op de behoefte aan water voor verversing en doorspoeling van de polder- en boezemwateren een grotere
besparing opleveren dan de reductie van de brakke kwel
zelf. (Het uittredende kwelwater mengt zich immers met het
aanwezige oppervlaktewater en vormt daardoor een grotere
hoeveelheid brak water.) In de eerste plaats lijkt voor de
verwezenlijking van deze reductie het dichten van de brak
water leverende gaswellen in de diepe polders en droogmakerijen in Noord- en Zuid-Holland in aanmerking te
komen. Dit is een betrekkelijk eenvoudig te nemen maatregel
en in de laatste decennia zijn dan ook in tal van polders
reeds vele wellen gedicht. Men moet zich echter geen overdreven voorstellingen maken van het nuttig effect van een
dergelijke maatregel; het gaat slechts om naar schatting een
hoeveelheid welwater van ten hoogste enkele tientallen
miljoenen m' ! per jaar met een zoutgehalte van bijv. gemiddeld 1000 mg Cl' per jaar. Men zal daarom eerder moeten
denken aan het verminderen van de kwelstroming zelf. De
totale brakke kwel in het lage deel van Nederland kan misschien op ettelijke honderden miljoenen m 3 /jaar worden
gesteld. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de grootte en
plaats van de brakke kwel niet een eens en voor altijd
vast gegeven zijn. De waterhuishoudkundige toestand van
Nederland heeft in de afgelopen eeuwen verschillende
wijzigingen ondergaan (droogmakerijen,
inpolderingen,
Zuiderzeeafsluiting, Deltawerken), waarvan de gevolgen voor
de grondwaterbeweging en voor de verdeling van zoet en
zout in de ondergrond nog lang niet tot een evenwicht hebben geleid; de ondergrond in sommige gebieden is daardoor
aan het verzilten, terwijl elders verzoeting optreedt. Doch
dit neemt niet weg dat het tegengaan van de brakke kwel in
het lage deel van Nederland een duidelijk merkbare verbetering van de waterhuishoudkundige situatie zou opleveren.
Is het verminderen van de brakke kwel een technisch en
economisch uitvoerbare maatregel ? Het antwoord is dat hij
inderdaad in enkele gevallen in aanmerking zal kunnen
komen. In de eerste plaats kan men denken aan het wegnemen van de overdruk van het brakke water door dit water
te winnen als koelwater. Daar de behoefte aan koelwater in
den regel groot is (momenteel ligt het verbruik van koelwater
uit oppervlaktewater al op ca. 10 miljard m 3 /jaar), mag
men van deze winning een duidelijk gunstig effect verwachten. Voorwaarde daarbij is dat het gebruikte water veilig
kan worden geloosd zonder schade voor het zoete oppervlaktewater.
Hetzelfde beginsel zou kunnen worden toegepast bij aan de
kust gelegen polders, door daar de polderbemaling te vervangen door een grondwaterbemaling.
Tenslotte zou men kunnen overwegen enkele, een groot
zoutbezwaar leverende polders te laten onderlopen.
2. Beperking van de verliezen door verdamping
De verdamping bestaat uit de verdamping rechtstreeks van
bodem- en wateroppervlak en de verdamping door de
begroeiing. Van de gemiddelde jaarlijkse neerslag van 750
mm verdampt ca. 450 mm. Door een aanpassing van de
begroeiing zou men dit laatste bedrag aanzienlijk kunnen
beïnvloeden. Een reductie van de verdamping met 100 mm/
jaar levert over een gebied als de Veluwe (1500 km 2 ) een
winst van 150 miljoen m 3 uitsluitend grondwater per jaar.
De daarvoor nodige ingreep in het begroeiingspatroon is
echter zo groot dat men deze mogelijkheid beter buiten
beschouwing kan laten.
H20 (6) 1973, nr. 11

3. Vermindering van de ondergrondse afstroming van zoet
water naar zee
Het geringe debiet van deze stroming (100 miljoen m :i /jaar)
en de grote spreiding ervan over de lengte van de kust (voornamelijk de duinstrook) maken dat hier geen praktische
mogelijkheden aanwezig zijn, ofschoon in enkele andere
landen wel interessante systemen zijn ontwikkeld om dit
zoet-waterverlies te beperken. Slechts zij gewezen op de
mogelijkheid om de afstroming van zoet grondwater van
hoge kwaliteit te vervangen door een afstroming van ter
plaatse geïnfiltreerd water van mindere kwaliteit, zodat het
eerstgenoemde water behouden blijft voor ander gebruik.
Een (niet doelbewuste) toepassing daarvan is de afstroming
van geïnfiltreerd Rijnwater uit de duinwaterwinplaatsen van
Den Haag, Amsterdam en het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland naar zee, in plaats van vroeger
het duinwater.
4. Vermindering van het bederf van oppervlaktewater van
goede kwaliteit door menging met water van slechte
hoedanigheid
In de eerder genoemde nota De Waterhuishouding van
Nederland wordt gewezen op de veelheid van functies van
de oppervlaktewateren in het lage deel van Nederland; zij
dienen zowel voor de aanvoer van water van goede kwaliteit als voor de scheepvaart en de afvoer van overtollig en
soms verontreinigd water. Door de gelijktijdigheid van deze
functies treedt verlies van water van goede kwaliteit op. In
de nota (p. 34) wordt daarom gepleit voor een splitsing van
functies van de waterlopen. De winst aan behouden water
van goede kwaliteit kan hierbij aanzienlijk zijn, wellicht
enkele miljarden m :! /jaar. De hiervoor benodigde wijzigingen
in de waterhuishoudkundige structuur van Nederland zijn
echter zodanig groot en kostbaar, dat zij alleen op de lange
duur tot stand zullen kunnen komen.
5. Vergroting van de grondwaterwinning met gelijktijdige
toepassing van beregening t.b.v. dé landbouw
De voornaamste factor die uitbreiding van de grondwaterwinning t.b.v. de bevolking en industrie belemmert, is de
eis van de landbouw om een voldoend hoge grondwaterstand te handhaven. Zou men de landbouw onafhankelijk
van de grondwaterstand maken — hetgeen door beregening
mogelijk is — dan vervalt deze beperkende factor en zal
aanzienlijk meer grondwater voor de openbare en industriële watervoorziening beschikbaar komen; men mag zeker
wel denken aan een hoeveelheid van 1 miljard m 3 /jaar. Er
zijn echter enige ernstige bezwaren tegen deze methode.
In de eerste plaats is er van landbouwzijde het bezwaar
van de vereiste technische omschakeling van de landbouwbedrijven en de voor toepassing van beregening vereiste en
veelal niet beschikbare extra arbeidskrachten.
In de tweede plaats zal men beregening niet toepassen in
natuurgebieden, zodat in die gebieden toch de natuurlijke
grondwaterstand gehandhaafd moet worden. Dit impliceert
dat de toepassing van beregening slechts in beperkte mate
een uitkomst zal bieden en dat de te verwachten winst aan
water in de praktijk wellicht slechts enkele honderden miljoenen m 3 /jaar zal kunnen bedragen.
6. Hergebruik
Over hergebruik in de industrie zijn vele studies gepubliceerd. Hier zal daarop niet verder worden ingegaan. Over
het gebruik binnen het waterhuishoudkundig stelsel van
Nederland is echter weinig gezegd. Ook de nota De Waterhuishouding van Nederland geeft hierover weinig informatie.
Toch liggen er wel enkele duidelijke mogelijkheden.
In de eerste plaats ligt het voor de hand om bij de bestrijding van de verzilting zoveel mogelijk gebruik te maken
van water van inferieure kwaliteit, dus bijv. al dan niet
gezuiverd afvalwater. De hierboven onder 4 genoemde
splitsing van functies van de waterlopen kan ertoe bijdragen
H20 (6) 1973, nr. 11

dat deze wijze van hergebruik mogelijk wordt. Een ander
voorbeeld van mogelijk hergebruik is het infiltreren van
gebruikt koelwater in de bodem.
Een derde mogelijkheid, in het buitenland reeds meermalen
toegepast, is het gebruik van gezuiverd afvalwater voor
diverse doeleinden, zoals peilbeheersing en bevloeiing in
landbouwgebieden. De hoeveelheid op open wateren geloosd
zoet afvalwater (exclusief koelwater uit oppervlaktewater)
bedraagt momenteel in Nederland naar schatting I K miljard m 3 en zal in 2000 wellicht 3,5 miljard belopen. Een
raming van het gedeelte hiervan dat na zuivering voor hergebruik geschikt is en bovendien op enkele plaatsen geconcentreerd in voldoend grote hoeveelheden beschikbaar is, is
moeilijk te maken. Een cijfer van 500 miljoen m 3 /jaar lijkt
echter niet onredelijk.
7. Gebruik van brak water
Hoewel dit onderwerp feitelijk niet valt binnen het gestelde
kader van dit artikel biedt het toch enige aspecten die aanleiding geven het hier te behandelen.
In principe bestaat de mogelijkheid brak of zout water te
winnen en te mengen met zoet water, ter vergroting van de
beschikbare hoeveelheid gebruikswater. Men zal voor dit
doel uiteraard brak water eerder dan zout water gebruiken;
in het merendeel der gevallen zal dat brak grondwater zijn.
In westelijk Nederland heeft het ondiepe brakke grondwater
een zoutgehalte dat zelden hoger dan 5000 mg C l ' per liter
is. Mengt men dit water met zoet water waarvan het gehalte
bijv. 50 mg/l bedraagt, tot een product met een gehalte
van 250 mg/l, dan mag de hoeveelheid brak water slechts
4 % bedragen van de hoeveelheid zoet. Het is hiermee
duidelijk, dat gebruik van brak water, althans van een dergelijk gehalte, nauwelijks een verruiming van de mogelijkheden betekent.
De vraag is of de situatie anders ligt bij de winning van
brak water ter ontzilting. De grondstof is in voldoende hoeveelheid aanwezig. Doch om welk brak water gaat het ?
Praktisch overal onder Nederland komt beneden een diepte
van enige honderden meters brak tot zout grondwater voor.
De voorraad kan op duizenden miljarden m 3 worden
geraamd. Dit grondwater is voor het overgrote deel stagnerend, d.w.z. stroomt niet, wordt niet aangevuld en vloeit
niet af. Zou men een deel van deze voorraad oppompen,
dan komt er uiteraard ander water voor in de plaats. Dit
is zoet, ondiep water, dat daarmee aan andere gebruiksdoeleinden onttrokken wordt en dat bovendien bij zijn
penetratie naar de diepere lagen zich mengt met het daar
achtergebleven zoute grondwater en dus als zoet water
verloren gaat. Het winnen van water uit de voorraad stagnerend brak of zout grondwater dient dan ook in het algemeen ontraden te worden.
Daarentegen is winning uit het stromende, ondiepe, brakke
grondwater wel toelaatbaar. Dit grondwater is immers in
stroming en wordt dus gevoed; het ontstaat door menging
van zout en zoet grondwater, bijv. onder de duinstrook of
onder diepe droogmakerijen. Gaat men dit water echter op
grote schaal winnen, dan bevordert men de vorming van dit
water, d.w.z. de menging van zoet met zout grondwater.
In het algemeen is dit een niet aan te bevelen gang van
zaken; het is verkieslijker het zoete grondwater ongemengd
te behouden. Slechts in enkele gevallen, waar toch onder
natuurlijke omstandigheden brak grondwater gevormd wordt,
is winning van dit water aanvaardbaar (onder 1 is hierop
reeds gewezen met betrekking tot het verminderen van de
brakke kwel in polders). Men dient echter te beseffen dat
het dan niet om grote hoeveelheden kan gaan, dat het sterk
verspreide lokaties betreft en dat het Cl'-gehalte in de loop
van de tijd aanzienlijk kan veranderen.
Resteert nog de vraag of brak oppervlaktewater als te ontzilten grondstof voor de watervoorziening in aanmerking
komt. Met verwijzing naar de winning van water uit de
Westerschelde door D O W Chemical nabij Terneuzen kan
men deze vraag bevestigend beantwoorden. De grondstof
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Technische a d v i e s w e r k z a a m h e d e n van het RID
Inleiding
De bemoeienis van de Rijksoverheid met
de drinkwatervoorziening kreeg een
sterke impuls met de oprichting van het
RID, toen nog Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening geheten, in mei 1913.
Tot omstreeks 1920 trad het R I D nog
sporadisch met technische operaties naar
buiten. Intern hield men zich bezig met
het ontwerpen van plannen voor de
drinkwatervoorziening in streekverband
en het verzamelen van documentatie op
alle gebieden, met de drinkwatervoorziening verband houdende. Gekenmerkt
door een duidelijke doelspecificatie — de
aansluiting op een centraal watervoorzieningssysteem en het verlaten van de
individuele voorzieningen als regenbak
e.d. — werd in de navolgende twee
decennia, tot 1940, een sterke ontwikkeling van de centrale watervoorziening ten
plattelande gerealiseerd. Er kwamen 20
streekbedrijven tot stand en het aansluitingspercentage werd welhaast verdubbeld tot ca. 80 %. De stimulerende rol
van het R I D in deze ontwikkelingsfase
moet andermaal worden gesignaleerd.
De stimulering van overheidszijde kreeg
omstreeks 1950 een extra dimensie door
het op gang komen van overheidssteun
in de vorm van subsidies voor het zoveel
mogelijk aansluiten van afgelegen afnemers e.d. (de zgn. onrendabele en superonrendabele percelen). Bij de herdenking
van haar vijftigjarig bestaan kon het
RID met recht trots zijn op het bereiken
van een aansluitingspercentage in Nederland van ruim 97 %, welk percentage
in het laatste decennium werd voortgestuwd tot bijna het hoogst bereikbare.
Historische ontwikkeling van de taak en
werkwijze ten behoeve van „Derden"
Bij het stichten van centrale drinkwatervoorzieningen werd vaak in de aanvang

een beroep gedaan op financiële overheidssteun en ontstond vooral bij groepen of individuele kleinere gemeenten
tevens een grote behoefte aan technische
voorlichting en begeleiding.
Alleen door een gedegen opzet en een
goede rentabiliteitsberekening kon worden voorkomen dat nieuwe centrale
drinkwatervoorzieningen — naast de
financiële overheidssteun in de aanvang — blijvende offers uit de schatkist
zouden vergen.
Het Rijksbureau werd belast met de beoordeling van de plannen voor de drinkwatervoorziening en het houden van
toezicht op de wijze waarop de verschillende gemeenten de zaak aanvatten.
Vanwege het toenemend vertrouwen bij
de belanghebbenden werd het Rijksbureau allengs ingeschakeld voor het
geven van technische adviezen en het
opmaken van nieuwe plannen.
Om een ongewenste vorm van concurrentie met particulieren, die zich met
dergelijk werk belasten, te voorkomen,
mocht het werk van het Rijksbureau
ten behoeve van derden als regel niet
anders dan tegen betaling van de kosten
worden verricht.
Zowel voor de door het Rijksbureau
opgemaakte plannen als in gev?.l van
adviezen van het Rijksbureau omtrent
door derden opgemaakte plannen werd
deze betaling slechts dan gevorderd
indien de onderneming tot stand kwam.
Steeds meer werd de hulp van het Rijksbureau ingeroepen als adviseur in op
zichzelf staande gevallen, zowel voor
technische, geohydrologische en chemische als voor financiële en administratieve vraagstukken, die zich bij de voorbereiding en de bouw van nieuwe en
bij de exploitatie, uitbreiding en verbetering van bestaande waterleidingen
voordeden.
In het jaarverslag van 1923 van het

is echter zeer wisselend van samenstelling en heeft bovendien alle verdere nadelen van verontreinigd oppervlaktewater.De beschikbare hoeveelheid, voornamelijk in zuidwestelijk Nederland, is zeer groot en kan in miljarden m 3
per jaar worden uitgedrukt.
Samenvatting
Het geheel overziende kan men constateren dat er enkele
meer of minder reële mogelijkheden zijn om binnen de
waterbalans van Nederland tot een doelmatiger gebruik
en hergebruik van het beschikbare zoete water te komen.
Hieronder volgt een overzicht van de conclusies die te dien
aanzien in het voorgaande zijn getrokken. Het kostenaspect
is daarbij buiten beschouwing gelaten.
1. Besparing op het voor de verziltingsbestrijding benodigde water, door vermindering van de zoute kwel in
polders: maximaal enige honderden miljoenen m 3 oppervlaktewater per jaar.
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Rijksbureau staat vermeld: „Onder de
nuttigste en voor het personeel het
meest afwisseling brengende werkzaamheden voor derden behoren ongetwijfeld
die welke de leiding van de uitvoering
van bouwwerken omvatten; alleen door
dergelijke werkzaamheden aan te vatten
kan een adviserend bureau op den duur
fris en praktisch blijven".
Hoewel het onderzoek in deze eerste
tijd door de vele arbeid op zuiver praktisch gebied op de achtergrond werd gedrongen, had anderzijds deze betrokkenheid met de praktijk het voordeel om
nieuwe inzichten in de waterleidingtechniek in de praktijk te kunnen beproeven.
Organisatievorm
Het R I D heeft zich nadien ondermeer
ontwikkeld tot een geïntegreerd adviesbureau met belangrijke specifieke vakdeskundigheid op het gebied van de
watervoorziening.
Op een verzoek uit de bedrijfstak om
advies inzake de plaatselijke problematiek van watervoorziening wordt door
de directie de opdracht naar de desbetreffende specialistische afdeling verwezen, waarbij in teamverband alle
andere afdelingen ter advisering mede
beschikbaar zijn.
Zijn de opdrachten gericht op een
technisch-constructieve doelstelling, dan
wordt bij het R I D gewerkt met het
zgn. project-ingenieur-systeem. Meestal
wordt dan van de Technische Afdeling,
die in leiding en staffuncties beschikt
over ingenieurs, hogere en middelbare
technici van de civieltechnische, werktuigbouwkundige, bouwkundige en elektrotechnische richting een ingenieur aangewezen als projectleider, die tevens de
functionele leiding heeft over een planwerkgroep.
Deze planwerkgroep wordt, al naar gelang de noodzaak van specialistische

2. Beperking van de verdamping: geen praktische mogelijkheden.
3. Vermindering van de ondergrondse afstroming naar zee:
geen winst van praktische betekenis.
4. Beperking van de menging van goed en slecht oppervlaktewater, o.a. door middel van splitsing van de verschillende functies van de waterlopen: winst door behoud
van de goede kwaliteit van het oppervlaktewater wellicht
enkele miljarden m 3 per jaar.
5. Vergroting van de grondwaterwinning bij gelijktijdige
toepassing van beregening in de landbouw: enkele
honderden miljoenen m 3 grondwater per jaar.
6. Hergebruik van gezuiverd afvalwater voor doorspoeling,
peilbeheersing en bevloeiing: wellicht 500 miljoen m 3
oppervlaktewater per jaar.
7. Gebruik van brak water: bij grondwater weinig mogelijkheden, bij oppervlaktewater als te ontzilten grondstof
welhaast onbeperkte mogelijkheden.
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medewerking samengesteld uit desbetreffende functionarissen. De bevindingen
van deze werkgroep resulteren in een
gedetailleerde uitwerking van het onderwerp en vastlegging in een eindrapport.
Dit eindrapport geeft veelal een raming
van het toekomstige waterverbruik, de
mogelijkheden van winning, zuivering en
distributie in verband met de plaats en
soort van het watergebruik, met één of
meerdere alternatieve oplossingen al of
niet met een raming van de daaraan
verbonden kosten. Daarbij is tevens het
oog gericht op het generale beeld van de
landelijke watervoorziening en niet beperkt tot de engere, lokale problematiek.
N a het indienen van het eindrapport bij
de opdrachtgever wordt hierover beslist
en worden voor de keuze-oplossing de
nodige kredieten aangevraagd c.q. beschikbaar gesteld. Onder leiding van de
projectleider wordt dan een projectwerkgroep geformeerd die aan het ontwerp
de gedetailleerde technische uitwerking
en het bestek e.d. vorm geeft, waarna
met de aanbesteding en de uitvoering
kan worden begonnen.
Meestal is de projectleider qualitate qua
ook voorzitter van de bouwgroep, waaraan tevens opdrachtgever(s), aannemers, onderaannemers e.d. deelnemen.
Door regelmatige voortgangsbesprekingen worden aan de bouwgroep de nodige
impulsen gegeven voor een tijdige oplevering en in bedrijfstelling.
Na de overdracht aan de opdrachtgever
wordt nog nazorg besteed, zolang die
nodig blijkt te zijn.
Naast de financiële verantwoordelijkheid
voor leveringen, c.q. werkzaamheden van
aannemers en onderaannemers is de projectleider ook belast met de kredietbewaking en binnen het R I D met de
bewaking van de directiekosten, waarvoor aan de opdrachtgever bij de aanvang van elk project een raming wordt
opgegeven. Directiekosten zijn in dit
verband de aan het R I D door derden
te betalen kosten, die op uurbasis worden berekend.
De afdeling Bijzondere Onderwerpen
houdt zich daarnaast bezig met het ontwerpen en doen uitvoeren van installaties en leidingnetten ten behoeve van
overheidslichamen zoals de PTT, Defensie en Rijksgebouwendienst, installaties
en kleine voorzieningen voor kampen,
ziekenhuizen, scholen, eenzame posten
(sluiswachters, douane) e.d. Daarbij is
van groot belang de voortdurende deskundig econtrole van dergelijke installaties door medewerkers van BO, tezamen met de medewerkers van de Chemisch-Biologische Afdeling wat de chemische samenstelling en bacteriologische
betrowbaarheid betreft. Tevens heeft de
afdeling een rijke ervaring met zwemwaterbehandelingsinstallaties.

ning worden gebracht. Bij de opbouw
van deze afdeling is een zeker accent
gelegd op de genoemde controlewerkzaamheden door haar buitendienst.
De Geohydrologische Afdeling heeft
naast haar advieswerkzaamheden in
samenhang met die van TA en BO
tevens een taak m.b.t. de advisering inzake de bemaling, afpomping, ontwatering e.d. bij de constructie van grote
bouwwerken, tunnels, sluizen e t c , waarvoor hetzelfde uitgangspunt voor kostenvergoeding door derden wordt gehanteerd.
De Chemisch-Biologische Afdeling heeft
naast het in teamverband samenwerken
aan diverse projecten met TA en BO,
tevens een zekere taak m.b.t. de chemisch^bacteriologische controle over vrijwel alle individuele voorzieningen en
zwembaden, die onder directie van BO
zijn gebouwd. Tevens zijn er veel opdrachten van derden voor onderzoek van
monsters water, controle e.d. en worden
adviezen omtrent zuivering uitgebracht.
Hierbij wordt nauw samengewerkt met
het KIWA en de daarbij aangesloten
laboratoria.
Opdrachtgrootte derdenwerk en
speurwerk
Werden aanvankelijk per jaar een gering
aantal opdrachten van betrekkelijk kleine omvang uitgevoerd, met de jaren nam
zowel het aantal als de opdrachtgrootte
van het derdenwerk toe.
Tot 1950 werden zuiveringsinstallaties
ontworpen en gebouwd tot een totale
capaciteit van 20 miljoen kubieke meter
per jaar. Tussen 1950 en 1950 bedroeg
de totale capaciteit van de onder directie
van het R I D gebouwde zuiveringsinstallaties 35 miljoen m 3 /jaar en voor de
psrioden van 1960 tot en met 1966 en

van 1967 t/m 1972 resp. 46,5 miljoen
m 3 /jaar en 48,5 miljoen m s /jaar.
In de zestig jaren van het bestaan van
het R I D is in totaal derhalve ruim 150
miljoen m 3 /jaar aan zuiveringsinstallaties
gebouwd, waarbij in de laatste jaren een
accres in de opdrachtgrootte valt waar te
nemen. Hetzelfde geldt voor de bouw en
inrichting van pompgebouwen, opjaagstations en reinwaterkelders.
De afdeling BO bouwde in diezelfde
periode vele honderdtallen kleine voorzieningen met een capaciteit van 1 tot
100 m 3 /h en enkele installaties tussen
100 en 350 m 3 /h. Ten behoeve van
zwembaden werden, vooral sinds 1960,
enkele grote waterbehandelingsinstallaties ontworpen en gebouwd, waarvan
enkele tot een rondpompcapaciteit van
600 m 3 /h. D s totale capaciteit van waterwinnings- en zuiveringsinstallaties, incl.
bedrijfs- en koelwatervoorzieningen die
onder directie van BO tot nu toe in
opdracht zijn gebouwd, bedraagt bijna
30 miljoen m 3 /jaar en de totale rondpompcapaciteit met waterbehandeling
voor zwembaden beloopt ruim 4.000
m 3 /h.
Elk ontwerp moet steeds weer gezien
worden als het eindresultaat van een
proces, waarbij door speurwerk, het opstellen van proefinstallaties, proeven op
het laboratorium of op semi-technische
schaal e.d. de verdere technische ontwikkeling plaatsvond. In samenwerking
met waterleidingbedrijven of met leveranciers werden door het R I D in de
loop der jaren o.a. ontwikkeld: droogfilters, filters met tegenstroombeluchting,
diverse typen sproeiers, venturibeluchters, filterbodemconstructies, maatregelen
tegen putverstopping etc.
Lang vóór de tweede wereldoorlog ontwikkelde een RID medewerker het terug-

Afb. 1 - Opstelling HD-pompen van het pompstation Zwijndrecht.

Vrijwel het totale takenpakket van deze
afdeling kan worden gezien als zgn.
derdenwerk, waarbij ook hier de kosten
— zoals eerder omschreven — in rekeH20 (6) 1975, nr.11
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mede de bedrijfswatervoorziening voor
de Shell in Punta Cardon in Venezuela.
Individueel werd door meerdere medewerkers geadviseerd in WHO-verband,
terwijl recentelijk in NEDECO-verband
multidiciplinair werd medegewerkt aan
het opstellen van een masterplan voor
Dakar in Senegal, in opdracht van de
WHO.
In het kader van de ontwikkelingshulp
en de toename van activiteiten van zowel
particuliere ingenieursbureaus als van
het bedrijfsleven in het buitenland in het
algemeen en in ontwikkelingslanden in
het bijzonder, ligt het in de rede te
verwachten dat de bij het RID aanwezige know-how ook meer in teamverband
zal kunnen worden ingezet bij dergelijke
projecten.

Afb. 2 - Ozoinnstallatie in het zuiveringsgebouw IeZ.wijndreclit.

kabbelbare snelfilter en de toepassing
van snelfilters vóór langzame zandfilters,
waarop genoemde medewerker zelf promoveerde. Door de ontwikkeling van de
droogfiftratie kon grondwater met een
hoog ammoniak- en ijzergehalte door
enkelvoudige of dubbele filtratie geschikt worden gemaakt voor de drinkwatervoorziening.
Ten behoeve van de bouw van het sluizencomplex met gemaal bij Lelystad en
de watervoorziening van de bewoners
van dit sluiseiland werd indertijd op
kleine schaal voor het eerst IJsselmeerwater d.m.v. het flocculatieproces gezuiverd en na desinfectie gedistribueerd.
Bij de steeds voortschrijdende ontwikkeling van zuiveringssystemen, constructies e.d. in de watervoorziening wordt
veelvuldig contact voor uitwisseling van
ervaring en inzicht met de gehele bedrijfstak onderhouden, en tevens met het
bedrijfsleven. Deze eeuw kenmerkt zich
mede door de sterke vooruitgang in de
techniek. In dit verband kan worden
vermeld dat ook in de waterleidingwereld wat betreft de meet- en regeltechniek een ontwikkeling heeft plaatsgehad van handbediende installaties naar
volledige automatische, elektrisch-pneu-

BINNENKORT BOUW
VOORZUIVERINGSINSTALLATIE
HARINGVLIETWATER
De Drinkwaterleiding Goeree-Overflakkee en de Watermaatschappij Zeeland
hebben opdracht gegeven tot de bouw
van een installatie bij Ouddorp op Flakkee, die de kleur en de smaak van het
Haringvlietwater moet verbeteren voor
het in de duinen aldaar wordt geïnfiltreerd. Met de bouw ervan zal binnenkort worden begonnen.
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matische regelinstallaties, al of niet met
elektronische (kontaktloze) programmering, afstandsmeting, bediening en signalering.
Internationale contacten
Ook buiten de landsgrenzen hebben
vele medewerkers van het RID adviserende werkzaamheden verricht.
Omstreeks 1928 werd door een toenmalige medewerker voor de watervoorziening van Ankara een zuiverings- en
pompgebouw ontworpen en gebouwd.
Zowel de architektuur en het gebruik
van veel marmer als de eenvoudig te
bedienen installatie waren goed geënt op
de lokale omstandigheden.
Ten behoeve van o.a. Marinekampen en
een hotel van een luchtvaartmaatschappij werden door BO de watervoorzieningsinstallaties op Biak en Woendi
(eilanden bij Nieuw-Guinea) ontworpen
en gebouwd. Ook de zwembadzuiveringsinstallaties van Parima en het hotel
Torarica te Paramaribo werden door BO
ontworpen.

Perspectief
Levend in een pluralistische samenleving
heeft de Rijksoverheid tot nu toe de
door de bedrijfstak aangegeven behoefte
aan technische advieswerkzaamheden op
het gebied van de drinkwatervoorziening
zo goed mogelijk vervuld. De ontwikkeling heeft aangetoond dat de eerder
besproken integrale aanpak van de watervoorzieningsproblematiek steeds meer
opgang vindt.
De Rijksoverheid heeft in samenwerking
met de bedrijfstak indicatieve plannen
in het kader van de lange termijnplanning opgesteld. De algemene taak van
het R I D wordt uiteengezet in de artikelen van ir. P. Santema e.a. elders in
dit nummer. Technische advieswerkzaamheden kunnen door het R I D nog
slechts dan worden aanvaard en uitgevoerd, indien zij niet in strijd zijn met
het structuurschema, het tienjarenplan
en de basisplannen. Daarbij zal in het
oog moeten worden gehouden, dat een
steeds groter deel van het technische
werk in engere zin door de bedrijfstak
zelf zal worden uitgevoerd, terwijl voorts
het niet wenselijk lijkt dat de Rijksoverheid onnodig taken aan zich trekt die
ook door het bedrijfsleven zouden kunnen worden uitgevoerd.

Vaak werd ook alleen wat betreft het
toe te passen zuiveringssysteem geadviseerd zoals voor de watervoorziening
van Lissabon en op Noord-Borneo, als-

Uit dit artikel en de overige artikelen
in dit nummer van H2O mag anderzijds
wel de conclusie worden getrokken dat
de totale omvang van de taak van de
technische afdelingen niet zal verminderen, doch dat de aard van de werkzaamheden van karakter zal veranderen.

Momenteel wordt al een beperkte hoeveelheid Haringvlietwater in de duinen
van Ouddorp geïnfiltreerd, om de voorraad grondwater aan te vullen. Het
grondwaterpeil op Goeree-Overflakkee
en op Schouwen-Duiveland is de laatste
tijd gedaald ten gevolge van een steeds
toenemende behoefte aan water, veroorzaakt door de grote stroom toeristen en
de toenemende verblijfsrecreattie. Door
de daling van het peil zijn voorzieningen
nodig geworden. Daarom willen de beide
drinkwatermaatschappijen de hoeveel-

heid Haringvlietwater in de duinen opvoeren.
Maar door de infiltratie van het Haringvlietwater gaat de kwaliteit van het
grondwater achteruit. Men wil nu onderzoeken hoe de kleur en de smaak van
het grondwater kunnen worden verbeterd. De maatschappijen zullen de kosten, 200.000 gulden, samen betalen.
Het Haringvlietwater heeft een hoog fosfaatgehalte en bevat ook veel slib, dat
de infiltratiekanalen kan bevuilen.
(ANP)
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