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NEDERLANDSCHE VERENIGING TEGEN WATER-, BODEM- EN
LUCH TV ERONTR EI N IGING.

ONDZOEK NAAR DE MATE VIN VERONTREIJIGIG VAN DE
O±PERVLAKTE-WAT]EN IN. NEDKRLAND

Algemene

Inleiding

De NEDLANDSCHE VhREENIGING TEGEN VIAT-,
BOD- EN LUGHlVkROJfREINIGING heeft dit onderzoek
ingesteld in de overtuiging, daarmede de totstandkoming van een meer afdoende regeling ter bestrijding van de waterverontreiniging in NEDLAND te
b evorder en
Zij acht dit van groot belang, omdat de vervuiling der oppervlaktewateren met hare hygienische
gevaren en economische nadelen in de laatste decennia door de toenemende bnrolkingsdichtheid en
industrialisa.tic, een stijgende tendenz vertoont
Het uitblijven van een afdoende regeling tegen
deze toenemende vervuiling is voor een belangrijk
deel toe te schrijven aan de omstandigheid, dat
over de vervuiling der Nedeclandsch oppervlaktewateren, op overzichtelijke wijze gegroepeerde gegevens ontbreken, waardoor de urgentie van de bestrijding dezer vervuiling niet voldoende tot de
overheid en het publiek doordringt0
Bij het scheppen van een afdoende regeling ter
bestrijding vari waterverontreiniging is bovenal nodig, dat men zich een goed gefundeerd oordeel kan
vormen omtrent omvang en aard der vervuiling, opdat
men wete, waar en door welke oorzaken zich de misstanden voordoen, en daarmede dus, tegen welke
euvelen de regeling zich hoeft te keren.
Het in kaart brengen van de vervuiling der
oppervlakte-wateren leek de moest doeltreffende
vorm ter vastiegging van de resultaten van dit on•derzoek Daarnaast geeft de tekst de nodige toelichting.
Bovendien is een hydrobiologische beschouwing
gegeven over waterverontreiniging sri een beschouwing over lozing van. afvalwater.
Er moge nog on worden gewezen, dat, hoewel in
dit rapport gegevens zijn verzameld over de toestand
van het water zoals clie bij de onderzoekingen werd
aangetroffen en - socundair -- over Je oorzaken die
tot (9S vervuiling hebben geleid, het niet binnen
het bestek van dit rapport ligt, in te gaan op de
technische middelen, die ter Dc strjding van de vervuiling der oppervlakte-wateren in de bij het onderzoek aangetroffen gevallen behoren te worden
aangewend. Er bestean voldoende deskundige instanties9 met name het Rijk.sinstituut tot Zuivering van
Afvalwater 9 die op
dit-

-2dit gebied van voorlichting kunnen dienen.
De oorzaak van het voortduren van vervuiling
van oppervlakte-wateren in Lederlend moet dan ook
niet gezocht worden in gebrek aan kennis van de
technische middelen ter bestrijding dier vervuiling.
In de verwachting, dat - mede naar aanleiding
van de resultaten van dit onderzoek - zal worden
erkend, dat een betere regeling der bestrijding
van de verontreiniging van de oppervlakte-wateren
nodig is, kwam het de Vereniging echter wel gewenst voor, in dit rapport in to gaan op de vraag,
welke vorm een doeltreffende wettelijke regeling
ter bestrijding van waterverentreiniging zou dienen te hebben.
Daarom is bij dit rapport een uittreksel van
het prae-advies gevoegd, dat door twee leden van
het bestuur enige jaren geleden aan het Hoofdbestuur werd uitg ebracht inzake door de Vereniging
te ondernemen stappen in het belang van een wettelijko regeling met betrekking tot de bestrijding
van waterverontreiniging. In dit prac-advies is
bovenbedo dde vraag behandeld.
Om practische redenen is het onderzoek naar
de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland niet gelijktijdig op een aantal plaatsen door het gehele land verspreid, aang ev eng en.
Er is begonnen met het zo interessante en
tevens gecompliceerde watergebied van de PROVINCIE
NOOR DHOLLA!TD,
In 198 -publiceerde de Vereniging een rapport
over het onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlekteweteren in Noord-Holland,
als eerste deel van een onderzoek voor geheel
Nederland.
Het verschijnen van het rapport over NoordHolland had, zoels intussen is gebleken, reeds
direct zijn nut. De verzamelde gegevens vormden
een basis voor verder onderzoek en gaven inzicht
in de mogelijkheid van het troffen van maatregelen
om verzilting van Noord-Holland te voorkomen.
Ondanks dit bemoedigende resultaat kon niet
onmiddellijk worden overgegaan tot het onderzoek
in andere provincies, omdat de geldmiddelen daarvoor nodig, de Vereniging ontbrakcn
De firianciele steun, dic ons het Noord-Holland-onderzoek mogelijk maakte, kwam voor een belangrijk deel van provinciale zijde (Provinciaal
Bestuur en Provinciaal Waterleiding Bcdriif), doch
een verzoek elders om provinetale steun had geen
gevolg.
STEUN VAN DE RIJKSWATEPSTAAT
In 1942 kon echter het verdere onderzoek naar
de mate van verontroiniing van de oppervlaktewateren in Nederland ter hand genomen worden,
dank zij de stcun van de Rijkswaterstaat, die wij
daarvoor onze grote dank brengen.
VO CRTZETT ING-
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In het laatst van 1941 toonde. ir Wentholt
bijzondere belaegstelLling voor het in Noordholland
aangevangen werk. Hij stemde toe tu een regeling
tussen onze vereniging en de Rijkswaterstaat. waardoor het mogelilk was oni in 1942 het werk voort te
zetten. Sedertdien ondervonden wij welhaast onbeperkte medewerking van de Rijkswaterstaet; hier was
in 1942 een afdeling Waterhuishouding opgericht,
die onder leiding stond van de heer ir. G.B.R. de
Graaff, Hoofdinge1oi•ir-Direckwur van de Rijkswaterstaat. Zijn belangstclJ ing voor het werk is steeds
onverflauwd gebleven.
In 1942 en 1943 werden onderzocht Groningen,
Friesland en oord Drenthe, de gesbroaiien in Zuid-Holland 9 en de Vecht, de Eem en het Merwedekanaal.
In 1944 en 1945 volgde Gelderland benoorden
de Rijn.
De jaren der bezetting hebben een belemmerende invloed op de gang van het werk uitgeoefend In
de eerste plaats door Je beperkte verkc-ersgelegenheid. Autos waren aie ter beschikking en zelfs
fietsen waren schaars, terwijlopenbare
de
middelen
van vervoer deels ingekrompen. deels opgeheven waren. En voorts ontbrak het nu en dan aan de nodige 1osse medewerkers voor het golliktijdig nemen
van een groot aantal monsters wat ir,
Op het onderzoek hebben de tijdsoristendigheden
invloed gehad omdat de verontreiniging van de onderzochto wateren niet overal haar normale beeld
vertoonde. Wel waren de invloeden, die verzilting
teweeg brengen in het grootste deel ven het onderzochte gebied normaal, andere echter, speciaal de
industricle invloeden op de kwaliteit van het water, waren het niet. Zo was van lozing van wei op
het polder-- of boezemwater, vroeger nabij zuivelfabrteken een hoef doorzaak van waterverviling,
thans geen sprake en ook verca:: :t hoeveelheid
melk, die deze fabrieken to verwerken kregen, ster-ke afA/jkingen met die van de jaren vcôr 19110.
Het hoofdstuk aan de zuivelfabriken in
Friesland gewiid, vertoont daarvan de invloed; het
is minder volledig dan dat van .Joord-Ho1land
Ook de stroocartonindustrie heeft niet op
volle capaciteit gewerkt en dus niet haar i?normai e
deel aan de verontreiniging der oppervlakte-wateren, voornamelijk in Groningen, biigedio.g en.
De aardappelmeclfebrieken ciacrent egon hehh en
moer dan het normale- kwantum
In het seizoen 9 waarin de nerdappeimeelfabrieken haar camPagne voeren, is degezemonrilko in.van deze beide in(iustriesn op de vervuiling
van het water daardoor wellicht minder afwijkend
van het normale
De-

De overige industriofl hebben in het algemeen
in iets mindere mate afwilkingen van hun gewone bedrijvigheid vertoond, terwijl tenslotte de vervuiling
door huishoudelijke oorzaken slechts weinig afwijking van het normale vertoonde.
In 19 48 , nadat dc- eerste moeilijkheden van de
naoorlogse tijd waren overwonnen,werd het onderzoek
met kracht voortgezet er waren weer chemicalien,
glaswerk, vervo ermiddel en en vooral medewerkers.
Overijssel en Zuid Drerithe, Limburg en NoordBrabant werden in 191+8 bemonsterd.
OMSCHRIJVING DER ONDERZOCHTE GEBI_-̀MSM
Het onderzoek, dat van 195 tot 19 48 met een
onderbreking tussen 198 tot 19 42 hoeft geduurd,
is tengevolge van de bewogen jaren, die achter ons
liggen, in de verschillende gebieden niet geheel
uniform uitgevoerd kunnen worden.
esland en Noord Drenthe is
In Groningen,
het onderzoek het meest uitvoerig geweest wat het
scheikhndige betreft, in Noord-Holland het veelzijdigst. In Zuid-Holland zijn alleen de gegevens
van de gasbronnen verzameld, aangezien wij meenden,
dat de wateren van Rijnland en van Delfiand reeds
uitvoerig door de beherende HoogheemraadschapPen
waren onderzocht. Het minst volledig is Gelderland
onderzocht; daar waren in 1944 de moeilijkheden met
vervoer en hulpkrachten zeer groot.
Teneinde echter de uitgave van de overige delen
niet nog meer te vertragen hebben wij gemeend het
onderzoek von Glderland b,v. in 1948 niet nog eens
te herhalen, omdat in dat jaar het onderzoek in
Noord-Brobant, Limburg en Overijssel plaats vond
en daarvoor alle krachten dienden te worden ingespannen. In deze go-bieden is het onderzoek weer
zeer intensief geweest, zij het ook op andere wijze
dan in de Groninger veenkolonien.
In de Betuwe was het onderzoek in 1944 begonnen, toen de bezetting en de vernieling, die daarvan het gevolg was, het geheel zodanig verstoorde,
dat wij het niet hebben krnnen hervatten.
De eilanden zijn niet in het onderzoek opgenomen; de watervoorziening en de waterafvoer wijken
daar volkomen af van die op het "vasteland van
Nederland; zonder tijfol zou het alleszins de
moeite waard zijn een onderzoek van de waterhuishouding der eilanden ter hand te nemen.
Ook de grote rivieren en het delta-gebied
zijn in dit verband niet onderzocht. Weliswaar
heeft in opdracht van de Rijkswaterstaat van het
rivierwater een uitvoerig onderzoek in de jaren
1946 9 1947 en 1948 plaats gehad, zowel scheikhndig als bacteriologisch. De uitkomsten daarvan
berusten bij de Rijkswaterstaat; zij zijn voorzover mij
bekend niet gepubliceerd.
Het Maaswater daarentegen viel voor een
groot deel wel in het onderzoek van Limburg en
Brabant
Terwijl-

-5Terwijl in de wijze van, het verzamelen van de
monsters vater niet overal dezelfde eegen zijn bewandeld, is het scheikundig onderzoek steeds op
dezelfde wijze geschied, zodat alle gevonden hoeveelheden onderling vergel Ikbaar zijn.

Aan alle gemeentebesturen van de onderzochte
provincies, behalve in. Zuid-Holland, werden vragenlijsten gezonden over Je watervervuiling, riolering, waterieiJin, ligging en afvoer van het water van industrieeri en over het vaste vuil werden
inlichtingen gevraagd0
Met grote voldoening 1onnnen wij vaststellen,
dat alle vragenlijsten.0 totaal 781, ingevuld terugkwamen. Dit is zeker niene te danken aan het bezoek,
dat aan, elke gemeente werd gebr:cht door de hoor
Lenstra in Groni:igen en Friesland en door de Lieren
Kat er en Folkart s in de andere erovincien waarbij
de bedoeling der vereniging en de betekenis der
vragenlijsten werden toegelicht0 WP menen, dat door
dit persoonlilk contact in dia gemeenten een basis
is gelegd voor het begrip van de strd tegen de
watervervuiling en dat in vele gevallen de bereidheid gewekt of versterLet is om neJe te werken ore
ergerlijke vervuiling tegen te gaan.
De voornaamste egevens nl. de ligging en
lozing der industrieen en der gemeentel.ike riole-ringen zijn op de overzichtskaarten der watervervuiling aangebracht. Van nagenoeg alle gameenden
zijn bovendien kaarten gemaakt op een schaal
1.25000 9 waarop de waceren, do sluizen e0d. zijn
aangetekend en waaro e de ligging der indusbrieen,
en voor zover bekend, de lozing vin het afvalwater en de riolering zijn. aangegeven. D,7e detailkaarten bevuideri zich in ons archief 9 terwijl, afdrukken ervan ook bij de afdeling Vatsrhuishouding
aanwezig zijn. InlichtLiaon onteest gemeenten zijn
niet gepubliceerd dan ria ver'u'egen toestemming
van het gemserJebestuur.
De gsmean.tekaarten vormen als hot ware een
mozaiek van een groot gedeelte van ons land, dat
zijn dienst zal kunnen doen bil het aanvragen van de
vestiging van nieuwe inJuetrieen
Willen deze gegevens bruikhear blilven, dan
zullen zij van tijd tot tuijd, buy, eens in de 10
jaar moeten worden bijgewerkt0
MEDEWERKIJG VN Ai'DR
Evenals b het vorige onderzoek ondervonden
wij ook ditmaal welhaasb van allen, tot wiG wij
ons wendden, bil de uitvoering van de taak, die wij
ons gesteld hadden da rnedewcrking die wil nodig
hadden.
Wij noemen mat grote erkentalijkdsid hieronder
dc verschillende instanties en 'oorsonen, dia one
bij het onderzoek behulpzaam zijn geweest

Voor Noord--Holland de direct 1ur van de Gemeentelijke
Geneesndige en (kzondheidsdisnst te Amsterdam,
waar, nu wijlen 9 dr J.J. Vleeschhouwer op het
chemisch-biologisch laboratorium het onderzoek
verrichtte in de jaren 196-1937 met medewerking
van mej G. de Boer, analysie;
Voor Frissiand 9 GronLven enordDrenthe danken
wij veel aan prof. dr t. van Os; op het tharmaccutisch laboratorium kon door J.B. tensra apotheker 9 in de jaren 1942-1943 hot zeer uitgebreide
onderzoek worden gedaan,
Voor Zuid-Holland en Utrecht kon in het laboratorium van het hijksinstitnut voor Drinkwatervoorziening te Utrecht onder dr C0H, Douwe Kooijnans door
de analyst Prins in de janen 1942 en 1943 de analysen worden vernichb
het onderzoek van hot water der gasbronnaLl geschiedde voor een deel door dr
Molt en de analysto
Mej. J. Kilian, op het laboratorium van dnland"
te Leiden; voor hot overig e door de aralyst
G. Prins te Utrecht.
Voor Gelderland, even;ene in hed laboratorium te
Utrecht, 9erd gewerkt door de heen JOGA. de Krijger,
chemisch cand. , en dezelfde s.a.olyst in Je j a r e n
1944 en 1945;
Voor Overilssel en Zuid Drenthe gef de heer H.Kalshoven 9 directeur van Je Keuringsdienst van Waren
te Zutphen, in het laboratorium gelegenheid het
onderzoek te vernichteru diie stond oflder leiding
van dr G.F. Wilbrink in het jaar 1948;
Voor Doord-Bnabarrb Janken wij do her JA., lslioff,
directeur van d Keuringsdienst ven Karen in Den
Bosch, dio in zijn laboratorium gastvrijheid verleende aan de heer K. Torpsbra apotheker, om de
analyson te verrichten in het jear 1948;
Voor Limbur zijn wij zeer erkantelijk voor de medewerking van dr E. Hoilman, diL' in het laboratorium
van het St. Josephziekenhuis to Heenlen. het toezicht op zich nam voor heL onderzoek, dat met medewerking van de analyste mej. 1. de Wit in het jaar
1948 werd verricht.
De vereniging was zo gelukkig in de beide opzichters T. Kater en S. Folkerts haar door de
Rijkswaterstaat ten hescin.i kklng grw Leid, zeer to e-gewijde l'achten te hebbec gevonden. Zij waren hshuipzaam bij ho; in kaart brengen der vele gegevens,
het samenstellen van dc kaarten Ven de efwatoring
der verechi lioncee gesiedc-n; hoL enqulteverk
de
gemeenten hebben. zij door ilun preoonie bezoek aan-gevuld.
Met hilzond r' erkent elijkhnLd reemoreren wil de
ned ewnrkin.g

-7medewerking van de Provinciale Waterstaat van alle
gebieden, die in het onderzoek zijn betrokken geweest, en van de hoofdarabtenaren van de Rijkswaterstaat voor zover de onderzochte wat ren onder hun
beheer vielen. Bij het nemen van de verschillende
monsters water hebben in Overijssel, Limburg en
Brabant verschillende technische ambtenaren een
werkzaam aandeel ghad.
Wil danken allen voor de zorg en toewijding,
waarmee zij dit werk hebben gedaan; zeker zal ieder,
die op zijn tocht watervervuilineet_waargenomen, doordrongen zijn ge17orden van het belang van
het onderzoek, waaraan hij medowerkte, en van de
einde aan
de_wat erv ervuiliiag paal earkt eet ellen.
WAAROP HIT ON ZOEK GERICHT WAS
Bij de bespreking van het onderzoek zal blijken
welke factoren voor de waterverontreiniging in de
verschillende gebieden van overwegende betekenis
waren.
In het algemeen kan daaromtrent het volgende
worden opgemerkt.
Uit de waarnemingen kon een beeld worden verkregen, waaruit niet alleen met betrekking tot de
staat van verontreiniging van het water gevolgekkingen zijn te maken, maar waaruit ook aangaande
de bestrijding van die waterverontreiniging belangrijke indicaties zijn te putten.
Deze indicaties hebben dan in de eerste plaats
betrekking op hetgeen tegen de verzilting en tegen
de overige verontreinigingen te bereiken zou zijn
aan de hand van een doelbewust waterbeheer.
Het rapport van de commissie Rigersman inzake zoutgehalte van het boezem- en polderwater
van Noord-Holland, dat voor een deel een voortzetting is van het rapport Noord-Holland onzer vereniging, huldigt eveneens deze zienswijc.
Ook in de beschouwingen van ir P. de Gruyter
naar aanleiding van de door Rijnland verzamelde
gegevens komt het grote belang van het boezembeheer in verband met de kwaliteit van het water,
bijzonder duidelijk uit Ook de gegevens door ons in
Friesland en Groningen verzameld, voeren tot die
conclusie.
In de gebieden met natuurlijke afwatering zijn
de laatste tijd verschillende gedegen rapporten
verschenen Geloen- en Molenbeek, stroomgebied
van de Bommel en de Aa, van de Regge e.v.a,
In elk jaaroverzicht van het Rijksinstituut
voor Zuivering van Afvalwater kan men verslagen
vinden omtrent plaatselijke vervuilingen en de bemoeiingen, die men van die zijde heeft gehad, al
of niet met succes, om deze op te heffen.
Ook de Pharrnaceutische Inspectie heeft bemoeienis met waterverontreiniging. Men mist daar
echter de nodige huipkrachten en laboratoria, om
de klachten grondig te onderzoeken.
Enkele-

me
Enkele FharmaceutisChe Inspecteurs hebben zich
onderscheid-en door grote activiteit inzake het constateren van waterveroritreini-ging. Hier mogen genoemd worden de oud-inspecteurs dr J.W. de Waal en
di H.A. van de Velde.
Nu de waterstaatkundi-ge colleges in Nederland
zich niet als voorheen slechcs met de beheersing
van het peil der wateren en met de scheepvaartbelangen bezig houden.,, maar ook de kwaliteit van het
water in hun bemoeiing betrekken, zal men zich eerlijk rekenschap dienen te geVen van de toestand
van het water zoals die nu is, en van de verbeteringen, die daarin zouden zijn te verkrijgen door
een boezembeheer, dat niet slechts op peilbeheersing is gericht, zoals dit nu nog op vele plaatsen
het geval is.
DE UITGAVE
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd
in de volgende delen.
DEEL 1 Noord-Holland
Map 1 Algemene Inleiding en Prae-advies
Map 2 Inleiding Noord-Holland
Map 3 Landelijke gemeenten
Map 4 Vestingsteden
Map 5 Gemeenten met bijzonder karakter
Map 6 Verzilting
Map 7 Zuivelfabriekefl
Map 8 Gasbronnen
Map 9 Noordzeekanaal
DEEL II Zuid-Holland benoorden Lek en Nieuwe Maas
en Utrecht
Map 10 Algemene Inleiding en Prae-advies
Map 11 Afwatering
Map 12 Gasbroncien
Map 13 Eem, Vecht en Merwedekanaal
Map 14 Verontreiniging door gemeenten en industrieen
DEEL III Friesland
Algemene Inleiding en Prae-advies
Map 15 Afwatering
Map 16 Verzilting
Map 17 WoonSentra, zuivelfabrieken en industrieen
DEEL IV Groningen en Noord Drenthe
Algemene Inleiding en Prae-advies
Map 18 Afwatering
Map 19 Verzilting
Map 20 Vervuiling door industrieen
Map 21 Vervuiling door wooncentra
DEEL V-

DEEL V Gelderland benoorderi de Rijn, Overijssel en
Zuid Drenthe
Algemene Inleiding en Prae-advies
Map 22 Afwatering
Map 23 Verontreiigiflg door wooncentra en
industri een
DEEL VI L\Toord-Brabant
Algemene Inleiding en Prae-advies
Map 24 Afwatering
Map 25 Verontreipigiflg door wooncentra en
indusrieen
DEEL VII Limburg
Algemene Inleiding en Frae-advieS
Map 26 Afwatering
Map 27 Verviling door wooncentra en industrie en
LEIDING VAN HET oN:DZOEK
venals bij lTfvaststellen van de toestaid
der wateren in Noord-Holland verklaarde het bestuurslid mevr. dr N.L.Wibaut-Isebree Moens zich
bereid, de leiding van het gehele onderzoek in de
overige provincies op zich te nemen. op voortreffelijke wijze heeft zij de voorbereidende werkzaamheden verricht en het onderzoek geleid.
Niet minder belangrijk was het, eveneens door
haar verrichte, omvangrijke werk van het samenstellen van het rapport, dat de resultaten van het
onderzoek op overzichtelijke en systematische wijze
weergeeft. Hierbij verleende de secretaris
ir F.E. Samson medewerking.
De voorzitter voelt zich gedrongen bij het tot
stand komen van dit belangrijke werk in de 'watsrhu ishouding van Nederland aan deze beide bestuursleden daarvoor hulde en grote dank te betuigen.
AMSTERDAM
1949

Het bestuur van de
Nederlandse Vereniging tegen Water-,
Bodem- en Luchtverontreiniging,
A.M. Noppen, voorzitter
B.J. Gelder, onder-voorzitter
ir F.E.Samson, secretaris
ir F,B.J.M.Moubis, penningmeester
dr ir T.Y. Kingma Boltjes
prof. W.F.J.M. Krul
dr W. Sieger
dr N.L. Wibaut-Isebree Moens
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WATERVER0LTREÏNIGIL\TG
AiJERE 0MB CHR 1 JV IJG VAN MET
BEGRI.h
Chemisch zuiver water komt op aarde niet voor.
Het is zelfs van chemisch wetenschappelijk standpunt
bezien, een zeer moeilijke taak, chemisch zuiver water te bereiden. Water is nu eenmaal een zeer goed
oplosmiddel voor zeer vele vaste, vloeibare of gasvormige stoffen. Steeds neemt water gassen uit de
lucht of kleine hoeveelheden van de wand van het
vat, waarin het wordt bewaard, in zich op. Van
streng chemisch wetenschappelijk standpunt uitgaande, moeten we deze opgeloste stoffen als verontreinigingen beschouwen, daar het water daardoor
niet moer chemisch-zuiver is. Dat we echter in de
practijk van de hygiene van een gdheel ander standpunt uitgaan zal zonder moer duidelijk zijn. In dit
opzicht kunnen integendeel kleine hoeveelheden opgeloste stof in het water zeer gewenst zijn. Water,
dat te arm is aan bepaalde opgeloste bestanddelen,
kan bijv. juist bij gebruik als drinkwater een gevaar
voor de mens betekenen, omdat het de gebruiker niet
voldoend.e van de voor een normaal functioneren van
het organisme noodzakelijke bestanddelen, verschaft.
Wij denken b.v. aan de sporen jodium, die voor het
lichaam nodig zijn en waaraan sommige natuurlijke
wateren z6 arm zijn, dat men er toe is overgegaan,
ze kunstmatig te joderen, alvorens ze voor de consumptie te distribueren.
De bosohowingen in dit rapport zullen alleen
betrekking hebben op oppervlakte--water.
In dit verband willen we onder waterverontreiniging verstaan: een verandering in de natuur-lijko gesteldheid van het water, welke_hinder of
schade direct of indirect eevolg heeft.
HINDER VAN VERONTREINIGD WATER
KAN Z ICH VOORDOEL4 117 DE V CI
VAN: 1. Aesthetische 5En: in steden,
in dorpen,
aan landschappen.,
aan water voor de
recreatie
2. Bedreigin' van ongerepte gebieden.
. Ongunstige beinvlooding van de mens zelf.
Dit behoeft niet alleen door ziekten te zijn.
Wij denken aan de invloed, welke aanwonenden aan
vervuilde grachten of kanalen ondervinden van de
stank, die het water somtijds kan verspreiden. Deze
invloed immers komt niet tot uiting in een hoger
sterftecijf er. Toch heeft de vervuiling van grachten met optredende rotting en stank, invloed op
de aanwonenden, daar deze zich somtijds niet geheel
behaaglijk gevoelen en blootstaan aan "kenore
kwaaltjes" van verschillendo aard, van welker oorzaak men zich veelal niet eens bvst zal zijn.
Sterk-

-2Sterk vervuilde wateren doen de mens onaangenaam aan, zowel door het gezicht als door de stank.
In streken, waar de watervervuiling mede het
gevolg is van plaatselijke industrieer aanvaarden de
aanwonenden deze slechte toestand van het water
echter als onvermijdelijk in verband met de welvaart
van de streek; zij dulden een toestand die bezoekers
als onhoudbaar voorkomt. Ras wanneer doeltreffende
maatregelen tegen de vervuiling zijn genomen en de
stank verdwenen is, bemerkt men hoe geheel anders
men zich gevoelt en begrijpt niet zolang bij die
open riolen te hebben kunnen wonen. Het gaat er mee
als met de geschiedenis van de verwijdering van de
faecalien uit de woning oudtijds werd in een hoek
van de gang of in een kamerpot de faecalien gedeponeerd en daarna op een willekeurige plaats naar
buiten gebracht; het privaat en het tonnenstelsel
waren reeds enorme verbeteringen; een privaat met
waterspoeling wordt tegenwoordig niet meer als overbodige luxe beschouwd.
Deze gehele evolutie voltrok zich in ongeveer
150 jaar De ergerlijke watervervuiling, die vele
onzer steden en landstreken ontsieren, zijn de laatste resten van middeleeuwse vervuiling. Door deze
rapporten hopen wij de laatste stoot te geven dat
ook deze misstanden verdwijnen.
SCHADE DOOR VERONTREINIGD WATER
KAN ZICH VOORDOEN IN DE V0R
VAN: 1. 0ndeugde1jk wordenan drinkwater
voor de mens-,
voor het vee.
2. Schade aan de volksgezondheid (typhus,
malaria)
5. Schade aan de visstand.
(Hierbij valt echter op te merken, dat, al
naar de aard van de verontreiniging, deze
schade aan de rand van het vervuilingsgeTTin nut kan verkeren (lozing van riolering in grote wateren, stortpiaatsen. van
vuil enz. waardoor verhoging van de visstand
kan ontstaan).
4. Schade aan verf, aan scheepswanden en aan
leidingen.
Twee typen van waterveronreiniging zijn te onderscheiden en weL
Verontreiniging ontotaande buiten toedoen van de
mens en voortkomende uit de natuurlijke omstandigheden (kroosgroei, waterbloei, veenvorming, veenbodem, dieptewater, kwel, verzilting).
Deze natuurlijke verontreiniging is door de mens
zeer moeilijk te beinvloeden, te voorkomen, of
te beteugelen,
2o. Verontreiniging door toedoen van de mens, te
onderscheiden in
la6

1. Verontreiniging afkomstig van de menselijke
huishouding;
2

-3-2. Verontreiniging afkomstig van fabrieken en
bedrivcn
a) afvalwater met stoffen van plantaardige oorsprong (zoals van strookartonfabriekeia, suikerfabrieken, aardappelrnealfabrieken, vlasroterijen);
h) afvalwater met stoffen van diorlijke
oorsprong (zoals van zuivol±'abrisksn,
abattoirs, puffebrieken ljni 0fl
gelatinefabrieken, eendenkwokerij („;n);
afvalwater van îchemisohs? oorsprong
(zoals van gasf:ibr i ekeïl, lçunstzidofabriakeri, asphalt- en teerfabrieken)
rnetallurgische bedriven.
D3 hierboven genoemde verontreinigingen komen
alle als waterige oploseing in hot cppvervlaktswater, min of moer beladen met vaste stoffen, die
drijvende blijven of bezinkan, dan wl gedeeltelijk
colloidaal opgelost ziin
ZiLFR !IeTIGI1\JG VAN HET VALJPL
Thans is ria te gaan hoe een natuurlijk water
op de eringebrachte veron.treiniging zal reageren,
en wanneer waterverontreiniging otrcedt0 Wij raken hier het gebied de.-zeltreiniging van het water
aan, dat reeds herhaaldelijk op voortreffelijke wijze
besproken en belicht is. +)
Deze zelfreiiiging is, kort samengevat, een
sam.onstel van processen, dat ruimte en tijd. behoeft. Aannemende 9 dat het cntvengendc water in
goede toestand verkeert (dc zee, een plas, een
beek, een rivier), is het antevoord op de belangrijke vraag of en. hoe aan water de eringebrachte
vervuiling zal verwerken, afhankelijk van de
grootte en de vorm, van het onevangende watergebied
ten opzichte van de hoeveelheid afval en van de
wijze waarop geloosd eordt. Dear bovendien de temperatuur van fundamentele betekenis is, is ook
het jaargetijde van invloed op de toestand, waarin
men het water zal aantreffrn
Algemeen bekend mag worden verondersteld, dat
zeifreiniging bestaat uit con reeks van ph.'sisehe,
chemische .n biologische processen, waarbij onder
invloed van licht en lucht en verduaning der ingebrachte verontreiniging, met bezinking an vaste
stoffen, chemische omzettingen van stoffen
(mineralisatie) en acrobe of anacrobe bact'erto-le
processen begeleid door plankton- of protozoengroei, plaats hebben 9 waarb'i de ontwikkeling van
de raicroflora en -fauna wordt gevolgd door de
groei van, hogere wateroreariisacLl. Men ziet deze
reeks van op elkaar aansluitende okeemisch-bi..ologische processen zeer goed in de visvijvers voor
de ververking van afvalwater ee), indien daar aan
da verschille ide afbroknnde en opbouvende organismen voldoende plaats en tild wordt gaia:b'en om hun
werk te verrichten. Het vcrontneinigd z1n van water+) Kolkwitz-iiIarsson, Vihipple•0
x) Gsunrihaitsingn.iaur 1929
0

- 4ter is meestal een gevolg van gebrek aan plaats
en gebrek aan tijd (nauwe kanalen 9 ondiepe sloten). Overal waar waterverplatsing is (in stromende rivieren en beken) kan meer afvalwater
zonder hinder worden geloosd dan in stilstaand
water, aangezien sedimentatie uitblijft of elders
plaats vindt en de verdunning groter is. Vandaar
dat we bij de beoordeling van het vermogen om
verontreiniging op te nemen moeten nagaan 9 of
het water stilstaand is of vlietend. Men kan
te dien opzichte ons land verdelen in twee gedeelten, n.1. in het westelijke en noordelijke gedeelte, waar het water stilstaat en in de regel
beneden de zeespiegellit, en in een gedeelte
hoger dan 5 ru + N.A.F., het oostelijke en zuidelijke gedeelte. Het laaggelegen land zal een gedeelte van het jaar stilstaand water hebben, een
gedeelte van het water verplaatst zich echter in
perioden wanneer de regen de verdampint overtreft. .Alsdan zal de waterverplaatsing zo groot
kunnen zijn, dat van waterverontreiniging niets
te bespeuren is, terwijl in het zomerseizoen die
verontreiniging zich als zeer hinderlijk kan doen
gevoelen.
Het hoger gelegen gedeelte van ons land bovat waterlopen, die naar zes of naar het IJsselmeer a±'wateren. Het is een verkeerd denkbeeld,
dat stromend water groter zelfreinigend vermogen
heeft dan stilstaand. De vervuiling wordt weliswaar door het stromende water verolaatst, de biologische zeifreiniging is echter in het stromende
water minder intensief dan in het stilstaande,
aangezien de planktonontwikkeling in strcmend
water veel geringer is. De Rijn buy, heeft geen
eigen plankton. Dit komt sas in de delta tot ontwikkeling. Het zuurstofgehalte is in het algemeen
in rivierwater aan de lage kant. Men heeft dit
ingezien, en beken in stuwrnercn veranderd, waarvan lachtens de ervaring hot biologisch reinigend
vermogen dârom zo groot is, omdat het plankton
tijd en ruimte heeft om tot ontwikkeling te komen.
Zo is dan, behelve vlioten of stilstaan op zich
zelf, ook de vorm van het watergebied waarin geloosd wordt, van grote invloed op het reinigend
vermogen. Elke vorm van watergebied of elk soort
van water, waarin bacterion en plankton rijkelijk
tot ontwikkeling kunnen komen en directe aeratie
plaats heeft, zal een groot reinigend vermogen
hebben.
Bij ondiepe, snel vliotendo beken, die over
een stenige bodem lopen, kan men een gunstige invloed op de reiniging waarnemen door de directe
merging met de lucht. Ook kunnen waterplanten de
zelfreiniging van de boek verhogen.
Zo heeft de ervaring geleerd 9 dat het verontrainigde water van de Vocht, die tijdens zijn
loop slechts een traag reinigend vermogen heeft 9
des zomers in de Loosdrschtse plessen gelaten,
ter aanvulling van de verdampie.g en van hetgeen de
Arast erdams c--
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onttrekt, geen enkele aantoonbare verontreiniging
daarin veroorzaakt. Niet alleen is het plankton
hier overvloedig, maar de bodem en de oeverbegroeting is in behoorlijke staat. Omgekeerd zal
water in nauwe kanalen eet venige bodem en verzilt water, gemakkelijk verontreinigd worden, en
zich zeer moeilijk van deze verontreiniging ontdoen, omdat de reinigende organismen niet voldoende tot ontwikkeling kunnen komen.
priori een watergebied,
De Noordzee lijkt
dat in zichzelf alle elementen bevat voor een volledige resorptie van alle erin gebrachte waterverontreiniging; immers hier is verdunning, waterverplaatsing (eb en vloed), aeratie (golfslag) en
plankton tot het maximale aanwezig. Hoe komt het
dan, dat desondanks verontreiniging, zoals aan het
Haagse strand, kan optreden?
PLAATS VN DE LOZING
Wij komen hier aan een ander zeer belangrijk
punt, dat is de plaats van de lozing. Het lijkt
wel of zowel de plaats als de wijze van lozing van
afvalstoffen in water de punten zijn, waarbij men
de meeste fouten maakt. Meestal wordt geloosd in
het naastbijgelegen water aan de dichtstbijgelegen
oever, om de afvoerbuis toch zo kort mogelijk te
doen zijn. Nu is bij elk water in Nederland de oever
het ondiepste gedeelte IJsselmeer, Noordzee, de
rivieren. De plaats van de lozing dient, wil men
verzekerd zijn van vermenging en resorptie van het
water, echter niet aan de oever, maar een eind
daar vandaan en in het diepe gedeelte te geschieden. Wanneer men b.v. aan vlak zeestrand een riool
laat lozen, zal men slechts een zeer klein gedeelte
van het biologisch reinigend vermogen van dit
ruime water benutten, omdat het uitstromende
rioolwater,
lo, het zuivere water voor zich uitdrijft en soortelijk lichter z.jnde dan zeewater, als een ?Ilint?
op dat water drijft;
2o. daar ter plaatse niet van alle kanten met normaal-water omgeven zijnde, tot locale sedimnentatie en evenwichtsverstoring aanleiding zal
geven.
In plassen en zeeca met vlakke kust dient de
uitmonding zo ver moglijk van de Tmst te liggen; in
zeewater, zo mogelijk, nabij de bodem, omdat het
rioolwater soortelijk lichter is en in zoetwaterplassen (IJsselmeer) nabij de oppervlakte, omdat
het rioolwater soortelijk zwaarder is dan het plassenwater. Bij de keuze van de plaats van lozing
moet men er voorts aandacht aan schenken, dat een
punt gekozen wordt, waar biologisch evenwicht
heerst en dit evenwicht zich gemakkelijk herstellen
kan. Derhalve niet daar, waar een andere watersoort
zich in het watergebied stort, bijv. een beek, rivier, kanaal of gemaal, wat op zichzelf reeds tij1e11k-

deljk of blijvend het evenwicht verstoort. De zee
of de plas moge weliswaar in staat zijn om het te
lozen water te verwerken, het ontvangende water
heeft daarvoor tijd nodig en kan gedurende die
periode niet nog een tweede taak verrichten.
Het IJsselmeer vertoont rondom de uitlaat
der Arasterdanse riolering een behoorlijke zelfreiniging, dank zij het feit, dat de uitlaat 4,5
kni uit de kust ligt. +)
Men wachte zich er voor dit gedeelte water ook nog
te belasten met min of meer vervuild grachtwater,
min of meer brak en met een grote hoeveelheid afvalwater belast (zoals in het uitbreidingsplan Aresterdara is gedacht). ++)
Evenwichtsverstoring en daardoor dus een minder
goede reinigende functie van het water dat de rioolmond omgeeft, zou daarvan het gevolg zijn.
Men moet bovendien bij het projecteren van
een rioollozing in een zee of rivierarm zeer goed
op de hoogte zijn van de plaatselijke stromingen,
van winter- en zomertoestand en afvoer, wil men
ongewenste sedimentatie voorkomen.
Hieruit blijkt weer eens, dat rioleringsplannen niet locaal en gemeentelijk bekeken dienen te
worden, maar in ruimer verband, en niet met de gedachte "als wij het maar kwijt zijn". ~±+)
Een hoeveelheid afvalwater op zichzelf van
weinig betekenis, kan dan ook hinderlijk worden in
een water, waarin het evenwicht door voorafgaande
verontreiniging (lozing of verzilting) reeds is
verstoord en dat geen tijd, ruimte of vermogen
heeft om tot zelfreiniging te komen (toestand
Scheveningen, kon van Velsen, Zaan).
In een beek moet men dan ook om deze reden
huishoudelijk afvalwater niet laten uitmonden na
fabriekswat(--::r.

AARD VAII HET WATER
Ook de aard van het water is belangrijk bij de
beoordeling van vervuilingsaiogelijkheden.
Voor stilstaand water en de zee is het altijd
w eer—
+) Publieke Werken, 1934.
++) Uit de Toelichting tot het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam.
"De verversing vond en vindt ook thans nog plaats
in de richting van Oost naar West."
"Zodra echter van Rijkswege het peil van het IJssel0.40 N.A.F. zal het
meer zou worden verlaagd tot
niet meer mogelijk zijn de grachten op de gebike1iJke
wijze te verversen omdat er dan practisch geen hoogteverschil neer is tussen het stadspeil en het peil
van het IJsselmeer. Er zal dan een nieuw gemaal bij
Zeeburg dienen te worden gebouwd net een zodanige
capaciteit, dat het water gedurende de nacht uit de
stadsgrachten op het IJsselmeer kan worden uitgc-s1agenvanit het IJ weder worden aangevuld. Na gereodkornon van dit gemaal zal de verversing der
grachten dus verder plaats vinden in de richting
van West naar Oost."
++±) Zie in dit verband het artikel van Tjaden
Water, Bodem, Lucht 1937, P. 127.
-

-7weer het biologisch reinigend vermogen, dat de
doorslag zal geven. In het algemeen kan men zeggen, dat in Nederland weinig plankbonarme wateren voorkomen, een enkele heideplas uitgezonderd,
hehoren ze alle tot de vruchtbare wateren. De zes
zowel als de stilstaande plassen hebben overvloed
van organismen. Het brokke water zal cp de plaatsen waar nee- en zoetwater zich mengen, zoals in
het Noordzeekanaal en in verschillende grote kanalen in Noordholland, ecn slecht reinigend vermogen
hebben, en daar deze watercn veelal in hun diepte
sulfaatreductie vertonen, ecn lager zuurstofgehalte hebben (ja, nabij hun bodem veelal 'zuurstofhonger u hebben). Wanneer brakwater lange tijd heeft
om een eigen plankton te vormen, zoals in poldersloten, meren als het Kinseirneer bij Amsterdam,
oude zeedoorbraken, zal zich een geweldig planktonleven kannen ontwikkelen en men zl bevinden,
dat dergelijke wateren dan een zeer groot biologisch reinigend vermogen hebben. Ook aan de
rivierinonden heerst een enigszins stationnaire
toestand, die tot grote planktonontwikkeling
voert. Bij brakwater blijft echter het bezwaar bestaan van het optreden van sulfaatreductie in de
bodem, zodra deze vervuild wordt. Het gevolg hiervan is een spoedige uitputting wegens gebrek aan
zuurstof van het water dat er boven staat, me-t een
daarop volgende- sterke rotting en vorming van
zwavelwaterstof en zwavelijzo-r in de bodem. Dit
verschijnsel is in zeehavens zeer algemeen en
typisch voor bijna alle Noordhollandse plaatsen,
waar rioolwater in grachten [net brakwater wordt
geloosd. Werd dezelfde hoeveelheid afvalwater geloosd in dezelfde hoeveelheid zoet water, dan zou
meestal minder hinder worden ondervonden, omdat
de zwavelwater stof ontwikkeling zoveel minder zou
zijn. Bovendien zijn veelal in het zoete water de
begroeiingen van beschoeting, bodem en oever
overvloediger. Deze omst.andigheden tezamen bevorderen de resorptie der ingebrachte afvalstoffen.
Bij stromend water liggen de verhoudingen iets
anders. Zo lang de snelheid van het water zo groot
is, dat geen bezinking van het er in gebrachte
vuil kan plaats vinden, treJt gem hinderlijke
rotting op. Zodra echter het vervuilde water zo
langzaam gaat stromen, dat bozinking plaats heeft,
zal de toestand worden als bij stilstaand water:
het biologisch reinigend vermogen vooral wanneer
plankton tot ontwikkeling kan komen, zal dan de
eindtoestand gunstig beinvioedon.
VERDTJNN ING
MBNGING
Behalve vorm en aard van het watergebied waarin afvaliaber geloosd wordt, is de mate von verdunning van groot belang. De verdunning, nodTg ore
het vervuilde water zonder schade to doen verwerken, wordt geschat op 30 tot 60 rmal de hoeveelheid
van het vervuilde water. Dit geldt natuurlijk voor
stro reend-

-8strommnd water; in kanalen en plassen met stilstaand water heeft men aen deze berekening niets,
omdat het water zich eenvoudig niet verplaatst.
Zelfs in grote rivieren met overvloed van water,
zoals de Rijn, is de rienging nog zo onvolledig,
dat de vervuiling van de rechteroever door de
Ruhr en de Erescher tot deze oever beperkt blijft
en bij de intrede in ons land nog duidelijk waarneembaar is.
Het mengen van het afvalwater en het ontvangende water, is een der moeilijkste punten bij de
lozing en men heeft er terdege op te letten of;
lo. het geloosde water lichter of zwaarder, warraer of kouder is, dan dat waarin het uitkomt;
2o. het ontv.engende water diep of ondiep is;
3e. het ontvangende water in beweging is of niet,
en zo ja, of deze beweging heen en weer gaande
n richting.
is of in
Ondiepe grote wateren met eind- en goifbeweging zullen dus een beter reinigend vermogen hebben dan stromende rivieren, omdat de menging intensief is.
In de winter, wanneer de neerslag de verdamping overtreft, zal de vervuiling door eenzelfde
hoeveelheid afvalwater minder zijn dan in de zomer;
niet alleen omdat de verdunning op zichzelf groter
is, maar vooral, omdat het overtollige water naar
de zee of het Ijsselmeer afvloeit, of voor zover
het Noord- en Zuidhollandse polders betreft, daarheen wordt gemalen.
In het lager gedeelte van ons land is bijna
overal bekend de waterberging van de polders en
boezems en de watervorplaatsing door de gemalen.
Ook is bekend of ken althans berekend worden de
hoeveelheid water, die naar zee wordt afgespuid.
Moet daar in droge tijden water worden ingelaten,
dan weet men waar dit moet geechieden en kent ton
naaste bij de hoeveelheid.
Bij stromende wateren daarentegen zijn gegevens
over watervoering slechts bekend hij de grote rivieren; van beken en kleine waterlopen ontbreken
deze gewoonlijk ge-heel en toch is het volstrekt
nodig de minimale, maximale en de gemiddelde hoeveelheid water alsook de stroorasnelheid ervan te
kennen wil men Innnen beoordelen, hoeveel afvelwater een dergelijke stroom kan verdragen. Hot spreekt
vanzelf, dat elke poging tot verbetering in een vervuild gebied ook moet beginnen met de hoeveelheid
en de aard van het afvalwater to kennen. In tegenstelling met hot beclator, dat immers van de
regenval afhankcljk is, mag men het huishoudelijk
en industrieel afvalwater als vrijwel constant in
het gehele jaar beschouwen, afgezien natuurlijk van
de seizoonbodrijven (suikerfsbrioken, aardappelproductie c.d.). Bepalend voor de stank zijn de
zomermaanden, niet alleen omdat dan de rotting
optrecdt door do hogere temperatuur van het water
(boven 9 0 Celsius) maar ook omdat de waterloop dan
het-

het minste water bevat.
DI&T VAf HFJT ONWANGLDE VVATER
in ons land zijn de meeste wateren ondiep.
Polder- en andere sloten zijn zelden dieper dan
1 meter. De grachten zelden dieper dan 3 meter. Beken zijn in ons land uiteraard ondiep. Rivieren
hebben slechts in de bedding een behoorlijke diepte.
(Nieuwe Waterweg + 11 in, diepte van de Waal geniid
deld 3 rn, van de Lek gemiddeld 2 in.) Het IJsselmeer
heeft als maximale diepte 5 meter. Het grootste gedeelte is 2 i. 3 meter diep. Langs de kusten van het
IJsselmeer staat nauwelbks meer dan 1 meter water.
De gloeiing aan de Noordzsestrandnn is 1 op 100 9
zodat men op een afstand van 500 meter ven de
strandlijn een diepte van 5 meter water aantreft.
Het enige diepe kanaal in Nederland is het Noordzeekenaal, dat over zijn gehele lengte ± l'-i- meter
diep is, terwUl de kom van Velsan 15.5 meter op
zijn diepste punt is.
Wie 'a priori meent, dat in diep water de biologische reiniging het grootst zal zijn, houdt geen
rekening met de doorzichtlengte van het water.
Onder doorzichtlengte wordt verstaan de diepte
onder het wateroppervlak, waarop een wit vlak onder
water gelaten, juist niet moer te zien is. Bij een
doorzichtlengte van b,v. - meter zullen de lichtstralen niet dieper dan 1 meter in het water doordringen, m.a.w., de zuurstofproductie van het
phytoplankton beneden 1 meter neemt af, zodat aarmate men dieper komt, de toestand naar het anacrobe
overgaat.
Naarmate een water holder of troebel is, zal
het licht meer of minder diep daarin doordringen.
BU diep water hangt het derhalve van de doorzichtlengte af, tot hoevr zuurstofproductie plaats
heeft, en derhalve de normale zeifreiniging zich
zal voltrekken. Absoluut stilstaande diepe wateren
zullen derhalve slechts in het voordeel zijn, in
zoverre, dat de verdunning van het vuile water mt
de hoeveelheid ontvang end water groot zal zijn ten
opzichte van het reinigend vermogen zijn zij in het
nadeel, aangezien licht en lucht in de diepte minder
doordringen.
Dit blijkt o.a. zeer duidelijk uit de zuurstofprofielen van het Noordzeekanaal, Deel 1 map 9.
Uit een oogpunt van biologisch reinigend vermogen zijn derhalve er het beste aan too waterplassen van niet te grote diepte, waarin voldoende golfslag kan optreden, die boven- en onderlagen dooreenmengen.
Het vorder doordringen van het zonlicht (uitgedrukt als een grotere doorzichtlengte) zal de assiniilatie van het plankton bevorderen, waardoor zuurstof wordt afgegeven en in het water opgelost.
In verschillende vermilde stadsgrachten, die
onderzocht werden, kan flICfl, met name in die, waarin
geen scheepvaart plaats vindt, aan de oepervlakte
zuurstofri.jk water aantreffen, tengevolge van intense
assimilatie-
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men - of 1 meter onder de orpervlalte een anaerobe
toestand, dus zuurstofvrij water, en rottirig aantreft. Deze grachten kunnen dagen lang een behoorlijk uiterlijk hebben, terwijl op de bodem een levend.tge rotting plaats grijpt, l'ordt in zulk grachtwater geroerd of geboomd, of wordt door nooduitlating plotseling rioolwater op de gracht gespuid,
zodat het dunne, fraaie waterlagje verstoord
wordt, dan verkeert deze gracht plotseling in een
stinkende waterloop, waarin zich een behoorlijke
toestand slechts langzaam herstelt, omdat de rotting enige tijd de overhand houdt0 Elet herstel is
sneller, naarmate de dagen, volgende op de stortbuien, die de nooduitlaten deden overvloeien,
rijker zijn aan zon. Daalt, zoals meestal het geval
is na stortbuien, de temperatuur, en is het weer
van de kook, zoals men dat uitdrukt, dan behouden de grachten enige weken hun zwart en stinkende
uiterlijk.
In de grachten, waarin de scheepvaart levendig is, komt het niet tot een stationnaire toestand, omdat modder van de bodem voortdurend met
het bovenwater wordt gemengd en de tengevolge van
het licht gevormde zuurstof meteen wordt teniet
gedaan. In steden en stadjes kan men opnierken, dat
bijv. 's Zondagsmiddags de toestand van de grachten
Vrij behoorlijk is, terwijl die in de week vaak niet
te harden is Het des Zondags stilliggen van de
schepen is oorzaak, dat het water tot rust komt,
en de vaste, rotbare stoffen kunnen bezinken.
BODEM
De bodem van een water is van fundamentele betekenis voorhet reinigend vermogen. Vele wateren,
althans ii het lage gedeelte des lands, hebben
geen eigen bodem meer, doch een modderlaeg, gevormd door sedimentatie van vuil.
In vlietend water hopen bezinksels zich vooral
daer op, waar de snelheid van het water vertraagd
wordt, zoals voor stuwdamoien, in stuwmeren, tussen
kribben, waar neren zijn en in natuurlUke verbredingen, zoals het deltagebied.
Het bezinksel in water is van tweeerlei aard
1. rotbaar
van natuurlijke oorsprong (zoals bladafval,
plankton, faecalien van mens en vee)
van bedrijven, die organische stoffen verwerken (zuivelfabrieken abatirs aardappelmeel-, strocarton- en suikerfabrieken, vlasroterijen enz.)
2. niet rotbaar
van natuurlijke oorsprong, (zand, enz. van
oever en bedding)
van industrieen, die anorganische stoffen
verwerken (kolenslib van de mijnen, klei van
de suikerbietencanoagne, carbiedfabrieken,
enz.)
Alles-
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onder de inwerking van bacterien. De ontledingsprocessen hebben echter een temperatuur nodig die
boven de 90 Celsius moet liggen en die het gunstigst is tussen de 20 en 300 Celsius. Hieruit
volgt, dat rottiri.g en dus de opruiming der organische bezinkstoffen slechts plaats heeft in de zomermaanden; in de meeste vervuilde wateren is de
rotting in deze enkele maanden geenszins voldoende
om het bezinksel dat het gehele jaar ontstaat, op
te ruimen. Vandaar overal een steeds toenemende
afzetting van modder.
Het niet rotbare slib wordt in de natuur niet
aangetast. Bij het maken van projecten om een streek
te saneren, moet men er mee rekening houden, dat
deze beide soorten van bezinksel, (rotbaar en niet
rotbaar) van tijd tot tijd moeten worden verwijderd
door baggeren.
Het productief maken van de opebaggerde
stoffen, hetzij als rneststof, hetzij als brandstof
kan een plan financieel gunstig beinvioeden. Vie
zuiveringsinrichtingen wil voorschrijven, moet er
rekening mee houden, dat hij eveneens een employ
vindt voor de bezonken ten dele uitgerotte resten
van het afvalwater; diegenen die pleiten voor een
verbetering van de akker met dit of ander vuil van
de mens afkomstig, mogen er op gewezen worden, dat
slechts een deel van het jaar, wanneer de akker
nog niet beplant is, deze stoffen welkom zullen
zijn, m.a,w. men zal naar bergplaatsen voor deze
bezinksels of afval moeten uitzien.

NEDERLANDSE VERENIGING TEGEN
WATER-, BODEM- EN LUCHTVERONTREINIGING

Uittreksel uit het
PRAE-ADVIES inzake door de Vereniging te ondernemen
stappen in het belang van een Wettelijke
Regeling met betrekking tot de bestrijding
van waterverontreiniging.

Van dit prae-advies volgen hier alleen
de opdTacht
de hoofdstukken 1 en III en V ten dele

V)

Dit uittreksel werd overgenomen in de nieuwe spelling0
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Aan
het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging
tegen Water- Bodem-• en Luchtverontreiniging,

Hierbij doen wij U een prae-advies, inzake door de
Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging te ondernemen stappen, in het belang van
een wettelijke regeling van de bestrijding der waterverontreinigtng, toekomen,
wegens de uitgebreidheid der materie beperkt dit
advies zich tot een schematische behandeling van de
stof.
In een bespreking, die wij tijdens de sarnenstelling van dit advies met mevr, dr NLWibaut hadden,
kwam naar voren, dat een wettelijke regeling, zoals die
aan het slot van Hoofdstuk V van dit advies is bedoeld,
slechts een onderdeel vormt van een veelomvattend stelsel van wettelijke voorschriften, die nodig zouden zijn
- en voor een deel ook reeds bestaan - om de toestand
van het water en de waterstaatkundige toestand in Nederland zodanig te doen zijn, dat alle belangen van Volksgezondheid, Volkshuisvesting en. Volkswelvaart recht is
wedervaren
Men denke hierbij behalve aan een regeling ter bestrijding van waterverontreiniging door oorzaken als
waarvan in dit prae-advies sprake is, dus oa ook aan:
Een regeling ter voorkoming (c.q, beperking) van
verzouting van, water door het daarop uitslaan van polders (deze regeling mede in het belang van drinkwaterwinplaatsen en van malariabestrijd.ing).
Een regeling inzake de wijze (richting en plaats)
van bemaling van polders, in verband met de verspreiding van verontreinigd water over de polderboezem zelf.
Een regeling inzake de bemaling van polders in
verband met de waterstaatkundige belangen van aangreenzende polders enz.
Een regeling als vervat in de Wet op de bevloeiingen
Een regeling als vervat in de Visserijwet.-.
Een regeling als vervat in de WaterstaatswettenHoewel vele van de onderwerpen, die in bovenbedoelde regelingen vastgelegd zijn, of vastgelegd dienen te
worden, verwant zijn san, en ingrijpen in het onderwerp,
dat in dit prae-advies is besproken zijn ze terwille
van de beperking buiten beschouwing gelaten
Het aanvullen en wijzigen van de hierboven aangeduide regelingen, zodanig dat ze niet met elkander in
strijd zijn en eJkander aanvullen tot een gaaf geheel,
is een afzonderlijk vraagstuk.
De
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De bestudering van dit zeer omvangrijke onderwerp
zou de taak van een veelzijdig georienteerde commissie
moeten zijnQ Met de verwezenlijking van de voorstellen
van die commissie zullen zeker jaren en jaren gemoeid
zijn.
Wij willen intussen niet nalaten er op te wijzen,
dat het ter hand nemen van het vraagstuk der co-ordinatie van de regelingen inzake de toestand van het water
in Nederland en de waterstaatkundige toestand van Neder
land, een werk van groot nut zou zijn, en dat de omstandigheid, dat dit vraagstuk van grote omvang is, er
slechts toe behoort bij te dragen, spoedig er mede aan
te vangen
Bij het ontwerpen van een wettelijke regeling inzake bestrijding van waterverontreiniging, bedoeld in
dit prae-advies, dient met het eerlang tot stand komen
van een dergelijke algemene regeling op hoger niveau,
rekening te worden gehouden,
Het onderhavige wetsontwerp zal van die regeling
dan een onderdeel kunnen uitmaken.

w.g.F.E.SAMSON.
wg.W.F .VELDHUYZEJT.
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Conclusies en voorstellen
De Vereniging dient zich te beraden of zij ook
thans nog voorstandster is van een wettelijke regeling,
waarbij de gehele materie der maatregelen tegen waterverontreiniging in één wet wordt behandeld,dan wel,of
zj het standpunt moet innemen,dat een regeling over
twee wetten verdeeld,waarvan een bjv.de Hinderwet is,
de voorkeur verdient.
Hieromtrent zij het volgende opgemerkt.,
De Nemorie van Toelichting op het Wetsontwerp in
1919 door de Vereniging aan de Minister aangeboden,bevat
op de pagina's 2 t/m 8 een uitvoerig pleidooi voor de
regeling van de materie in één speciale wet.
De daarin aangevoerde argumenten zijn ook thans nog
van kracht.
Ook de Staatscommissie 197 was blijkens haar rapport dit standpunt toegedaan en gaf als haar mening te
kennen,"dat van een aanvulling der Hinderwet geen doel"treffende bestrijding van de waterverontreiniging zou
"zijn te verwachten.11
In de Memorie van Toelichting op het ontwerp tot
wijziging en aanvulling van de Hinderwet 1909 wordt gezegd:
"Was reeds het gronddenkbeeld om in één wet twee zo ver"schillende onderwerpen samen te vatten als de verplich"tingen der Gemeenten ten aanzien van een deel der ver"vulling harer taak en de verplichtingen der particuliere
"industrie ten aanzien van de uitoefening van haar be"drijf,niet boven bedenking verheven,00k om andere rede"nen schijnt de bestrijding der waterverontreiniging dooi'
"industriële afval van de regeling der gemeentelijke
"rioollozingen te moeten worden losgemaakt."
De Hegering stond hier dus de regeling,verdeeld over
twee wetten voor.
In de Memorie van Antwoord bij het gewijzigde ontwerp Riolenwet in 1922,wordt het volgende gezegd
"Al de arbeid aan beide wetsontwerpen besteed (be"doeld zijn hier het ontwerp,ter aanvulling en wijziging
"van de Hinderwet 1922 en het gewijzigde ontwerp Riolen"wet 1922) zou vruchteloos worden gemaakt,indien ter wil"le van een theoretisch juistere opzet (hiermede is be"doeld regeling in één wet) deze werden teruggenomen."
En verder: "De ondergetekenden (dit zijn de Minister
"van Arbeid en de Minister van Binnenlandse Zaken) zijn
"dan ook van menirig,dat met een wet,die beide soorten
"waterverontreiniging tracht tegen te gaan,weinig meer
"bereikt zou worden dan hetgeen na de totstandkoming van
"de gewijzigde Hinderwet en de Riolenwet ter bestrijding
"van bedoeld euvel mogelijk zal zijn."
De Regering erkende hier dus de theoretisch juistere
opzet van een regeling in één wet,maar beval uit practis che
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welke intussen thans beide zijn ingetrokken
Tegen een geheel of gedeeltelijke regeling bij de
Hinderwet zijn o.aade volgende bedenkingen gemaakt.
Bij de behandeling van vroegere wetsontwerpen werd
opgemerkt, "dat bij maatregelen tegen waterveroritreini"ging niet het particuliere belang overheersend is,doch
'het algemene belag,en dat de Hinderwet niet tot be"scherming daarvan is in het leven geroepen en het bij"gevolg onmogelijk is de bestrijding van de waterveront"reiniging te wringen in het keurslijf van een wet,wlk
"er niet tegen gericht is."
De Nederlandse Vereniging tegen Water-,Bodem- en
Luchtverontreiniging wijst er in de Memorie van Toelichting bij haar Wetsontwerp 1919 op,dat verschillende onderwerpen,maatregelen tegen waterverontreiniging betreffende,kwalijk een plaats in de Hinderwet kunnen vinden
(onteigening in het belang van voorziening tegen waterverontreiniging,bescherming van drinkwaterwinplaatsen,
maatregelen tegen waterverontreiniging door "andere
oorzaken",verplichting tot het uitvoeren van werken voor
Gemeenten enz.)
Uit een en ander blijkt wel,dat een regeling bij de
Hinderwet niet volledig kan zijn en dat het deel van d
regeling,dat in de Hinderwet zou worden opgenomen,niet
in de voor de materie het meest gewenste vorm zal worden
vastgelegd.
Men komt dan ook tot de slotsom dat een belangrijk
beter resultaat te bereiken is door de regeling zoveel
mogelijk aan de Hinderwet te onttrekken en geheel te
verwerken in een speciale wet
De vraag rijst dan in hoeverre deze wet gelijkluidend zou dienen te zijn aan die,welke destijds (in 1919)
door de Nederlandse Vereniging tegen Water-,Bodem-en
Luchtverontreiniging werd samengosteld.
Zoals reeds werd opgemerkt is het ontwerp in meer
dan één opzicht verouderde
Toen het werd samengesteld bestond het R.T.Z.A.nog
niet, welk instituut in een thans te ontwerpen regeling
zeker een rol dient te spelen.Bovendien bevat het ontwerp
een reeks détailbepalingen,bijVomtreflt interne aangelegenheden het Rijksinstituut voor Waterhygiëne en de Centrale Commissie voor Waterhygiëne betreffende,welke bepalingen volgens de huidige opvatting niet in een Wet,
maar in een Koninklijk Besluit thuis behoren.
De overwegingen terzake van samenhang met de Wet, op
de bevloeiingen lijken minder juist.D€ desbetreffende
paragraaf zou gevoegelijk kunnen worden geschrapt.
Ook tegen de onteigening zoals die in paragraaf 12
en het gebruik of medegebruik van percelen,zoals die in
paragraaf 13 zijn geregeld,kunnen ernstigc bedenkingen
rijzen.Deze regeling gaat te ver,De Memorie van Antwoord

bij het ontwerp tot wijziging en aanvulling van de
hinderwet 1909,zegt met betrekking tot deze kwestie:
"Als regel zal aan hem,die een fabriek wenst op te richals eis kunnen worden gesteld,dat hij over
"voldoende terrein beschikt om gevaar,schade of hinder,
"die uit de inrichting zouden voortspruiten,af te wen"den.Waar het nemen van maatregelen tegen hinder door
"een bestaande fabriek noodzakelijk is,zal - indien het
"publieke belangzowel bij het voortbestaan der fabriek
"ter plaatse,ais bij voorkoming van waterverontreininiet meer recht een beroep kunnen
"ging,betrokken is
"worden gedaan op medewerking van de Overheid ten aan"zien van de onteigcningVoor bestrijding van waterver"ontreiniging afzonderlijke normen in onze Wetgeving
"neer te leggen,komt dan ook ondergetekenden voorshands
"niet geraden en ook niet noodzakelijk voor."
Deze mening is wel het andere uiterste.Een regeling
in de geest als neergelegd in de "Wet tot opheffing van
"belemmeringenaan de totstandkoming en de instandhou"ding van electrische werken in de weg gelegd",zou hier
de juiste oplossing zijn.')
Of het handhaven van de paragraaf over watergenootschappen aanbeveling verdient is aan twijfel onderhevig
Het moge zijn,dat een dergelijke regeling in het buitenland goed voldoet,in ons land althans in het westelijk
deel met zijn polders en waterschappen en met zijn zeer
sterk van het buitenland afwijkende waterstaatkundige
toestand,zal van een dergelijke regeling waarschijnlijk
niet veel te verwachten zijn.
Tegen een regeling waarbij belanghebbenden tot toetreding tot een watergenootschap gedwongen kunnen worden ;
had de Regering destijds bezwaar.
Gememoreerd zij hier een zinsnede uit de Memorie
van Antwoord bij het Ontwerp tot wijziging en aanvulling
der Hinderwet 1909luidcnde als volgt:
"De ondergetekenden menen geen gevolg te mten
"geven aan de wens om in het ontwerp een bepaling op te
"nemen,die de Overheid de bevoegdheid zou geven verschil"lande belanghebbenden tot samenwerking te dwingen,ten-•
"einde gezamenlijk maatregelen tegen waterverontreiniging
"te nemenZij zijn van oordeel,d.at,indien zulke samen?werking werkelijk tot het verkrijgen van een goede ophlossing gewenst isde belanghebbenden daartoe ook zonder
"dwang wel zullen overgaan;zij menen derhalve deze ge"hele aangelegenheid aan de praktijk en het Vrije over"leg te moeten overlaten;voor de Overheid zal ongetwij"feld steeds voldoende gelegenheid bestaan om zo nodig
"in deze richting leiding te geven."
Met betrekking tot de algemene opzet van de Wet
dient te worden opgemerktdat in analogie met de overwegingen,zoals die bij de samenstelling van de Hinderwet
gegolden hebben,het een gerechtvaardigde eis van belanghebbenden
) Thans vastgelegd in:Belemrneringenwet Verordeningen
en Belemnineringenwot Privaatrecht.

hebbenden geacht kan worden,dat hun bij het opleggen van
voorwaarden voldoende duidelijk wordt aangegeven,welke
middelen moeten worden aangewend om aan de voorwaarden
te voldoen en dat niet slechts het doel wordt vermeld,
waartoe de voorwaarden moeten strekken.De bezwaren tegen
dit principe in de Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp te berde gebracht,lijken weinig, steekhoudend.
Het systeeem van het opleggen van voorwaarden zonder
het vorderen van vergunningen en dus zonder de mogelijkheid van weigering van toestemming tot oprichting,zou
beter gewijzigd kunnen worden in een stelsel,waarbij ook
weigering mogelijk is.
De Nederlandse Vereniging tegen Water-,Bodem- en
Luchtverontreiniging zouzich derhalve tot de Commissie,
samengesteld uit de Commissie van Toezicht op het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater kunnen wenden
om als de mening van de Vereniging kenbaar te maken;dat
het gewenst is de Minister te adviseren te bevorderen,
dat een wettelijke regeling van de bestrijding der
n bijwaterverontreiniging tot stand komevervat in
zondere wet,en dat deze wet in grote trekken als volgt
zou moeten zijn samengesteld:

Piaart 1936
ÂJ4STER.DAM
w.g.F.E.SAI4SON
w. gW. F. VELDHUYZEN
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LOZING ViN AFVLIJATLR

De lozing van afvalwater kan in het algemeen
contnu of discontinu,
zijn
COTI U
6ntinu zal zijn de lozing van faecalin(overstortwater van beerputteri) en van huishoudelijk afvalwater in de stedelijke rioleringenlie zien daarbij af
van verschillen in de geloosde hoeveelheden overdag
en des nachts, van verschillen tussen de diverse weekdagen enz
Ook op het platteland kunnen we de lozing van
faecaiign en huishoudelijk afvalwater continu noemen,
onverschillig of de lozing direct in het oppervlaktewater of door middel van riolen plaats heeft
Vele bedrijven lozen afvalwater continu.In de
eerste plaats de bedrijven,die dag en nacht doorwerkenDoch ook bijveen abattoir,waar het gehele jaar
door slechts enige dagen per week geslacht wordt,kunnen we als continud watervervuiler beschouwen,daar
het ingebrachte vuil in het algemeen nog niet verwerkt
zal zijn.als de nieuwe lozing reeds weer plaats heeftG
DTSCODTII, U
Daartegenover staan de discontinuë lozingen van
afvalwater0Voorramelijk zijn deze te zoeken bij de
zgseizoenbedrjven, die slechts gedurende een
campagne,gewoonlijk van enige maanden,werken en alleen
in de tijd afvalwater lozen en dan dikwijls tot zeer
ernstige tijdel5 jke waterverontreiniging aanleiding
kunnen geven (suikerfabrielcen sommige conservenindustrieën, aardappelmeelfabriekefl)
En tot deze rubriek behoren ook de fabreken,die
een hoeveelheid afvalstoffen ophopen en bijveenmaal
per week of in de nacht lozenalliertoe behoren de gasfabrieken, de kaU-mijnen in de ElzasDit zijn bedrijven die voor de watervervuiling een grote bedreiging vormen, omdat het geloosde afvalwater meestal
aan de waarneming ontsnaptaangeZien dag en tijdsduur
daarvan niet worctt medegedeeld
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Het meest prndtief is de lozing van faecaliën
en huishoudelijk afvalwater direct in de waterlopen,
al of niet door korte rioolbuizen0Dit komt veel voor
op het platteland en hier en daar nog in de stederi
FEChLIEL

De meest directe watervervuiling wordt veroorzaakt door het gebruik van privater boven sloten of
van schepen Ofschoon â priori de rechtstreekse
lozing van een privaat boven een sloot ) of van een
privaat-

-2privaat op een schip, in het openbare water verontrustend lijkt, zijn er alleen bedenkingen tegen
aan te voeren uit epidemiologisch oogpunt, wankienen bevatten.
neer de faecalisn pathogene
Als waterverontreiniging in algemene zin, behoort
deze soort van vervuiling tot de meest natuurlijke.
Men ziet dan ook, dat de faccalien door vissen
of door eenden worden genuttigd, of langs andere
biologische weg worden weggewerkt. Een verdere
gunstige omstandigheid is, dat bd deze wijze van
lozing, slechts zelden ophopin.gen van faecale
stoffen plaats hebben, aangezien bijv hof steden
zeer verspreid liggen en de schepen zich uiteraard
verplaatsen. Overal waar een grotere bewoningsdichtheid is, zoals in verschillende dorpen,
geeft deze lozingswijze aanleiding tot zeer onsnïakelilke toestanden (Volendam, Uithoorn) waar zich
dan ook endemisch typhus kan vertonen. Ook daar
waar schepen of woonarken in groot aantal gedurende langere tijd gemeerd liggen, kunnen zij een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, in zoverre, dat zij het water ongeschikt maken als
zwem- of gebruikswater. (Havens - Volendam Texel; Voorzaan; Noordhollandsch Kanaal bij Arnsterdam).
LOZING ZONiDER RIOIERIJG
Voor het opzareelen der faecalin komt nog vrij
veel in ons land voor het
a. tonnenstelsel
Het deponeren van faecalin in tonnen was destijas
en nog niet eens zolang geleden reeds een grote
verbetering in hygienisch opzicht; niet meer was
een hoek in de gang of de schuur daarvoor bestemd,
de mestvaalt of kamerpotten, die moesten worden
leeggegoten wat vaak door het raam op de straat
geschiedde.
Bij de snquete bij 781 gemeenten, waarvan de
tabellen een overzicht geven, bleek dat in de drie
noordelijke provincies het tonnenstelsel gebruikelijk is; hier onder verstaat men dan dat er, meestal vanwege de gemeente een ophaaldienst is, die,
voor zover gewenst door de bewoners,voor het ledigen der tonnen een of moer koren per week zorgdraagt. Gewoonlijk wordt da inhoud der tonnen gebracht naar een buiten do kom gelegen terrein, in
putten of reestklampen, meestal met huis- en
straatvuil en soms met turf molm vermengd en tot
compost verwerkt; deze wordt aan landbouwers verkocht als mest. Daar deze roest natuurlijk slechts
in een gedeelte van het jaar benut kan worden,
moet erop gerekend worden dat de compost het grootste deel van het jaar moet worden bewaard. De
plaats, waar deze compost bewerking en het bewaren
geschiedt, moet met zorg gekozen worden om hinder
door stank en aanlokken van insecten en ratten en
andere ongewenste gevolgen te voorkomen.
En-
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En voordeel ie er aan het tonnenstelsel fl1
dit dat er geen faecalin in het oppervlakte-water
terecht komen. V66r men dit stelsel 9 waaraan naar
moderne hygienische begrippen veel nadelen kleven 9
op kan geven en eventueel door pnivaten met waterspoeling gaat vervangen moet er nog heel wat veranderen in de landelijke gebruiken der noordelijke
provinc.ies 9 waar in bilila alle gemeenten tonnen
worden gebruikt er waar de beer wordt gewaardeerd
voor bemesting van eigen gronden. In ieder geval
moet nooit teruggegaan worden naar het "huisje
boven de sloot", want dit is Gen aarler landelijk
gebruik dat liefst zo spccdig mogelUk geheel moet
verdwijnen; door de faecalien, indien afkomstig van
typhuslijders of -bacillendragers, ie reeds menigmaal besmetting direct of indirect bv. door melk,
die in bussen vervoerd werd, welke in slootwater
waren "schoon" gespoeld. En afgezien van het hesmettingsgevaur belasten faccalien het slootwater
met een grote hoeveelheidcrganisehe stoffen.9 die
gedeeltelijk op de boden zinken en een belangrijk
contingent vormen van de "modAer" 9 die zo behoort
bij de Hollandse gracht. Men heeft destijds uitgerekend dat in een stad als Amsterdam mde tijd,
dat alles9 wat de inwoners aan faecalien en huishoudelijk rioolwater ieroduceerden in de gracht terecht kwam, per jaar de laag modder, met 1 decimc--ter toenam,.
Zelfs in Amsterdam zijn nog tonnen in gebruik
bij werken in aanbouw, snortberretnen en dergelUke
Een ophaaldienst zorgt dat meze tonnen, ongeveer
200 111 getal, worden verwisseld voor lege, wanneer
ze vol zijn, b,v twee maal per week.
Bij de Stadsreiniging te Arneterdam heeft men
niet lang geleden een "sanitair op wielen" in bednijf genomen; dit blijkt een zeer geslaagde poging 9
om, waar vele mensen tijdelijk bijeen komen en verwijlen, hun natuurlUke behoeften op te vangen, en
te voorkomen dat de omgeving bevuild wordt Wie
een ontspanningsterrein na afloop van een druk be-zoek ziet, staat verstomd over wat de mensen aan
vuil achterlaten en men vraagt zich af. wr en
of men moet beginnen met "onvoeden".
Slecht verzorgd zijn in menig opzicht de
plaatsen en terreinen, waar op vrije dagen vele
mensen verpozing of wijding zceken de kampen, de
stranden, sporthecreinen
Ook in het Bosch bij
Amsterdam zijn de toestanden op ht gebied der elementaire hygiëne nog zder pnimitief
b.
Hierin worden de faeca1in opgr„b.00pü. Van
tijd tot tijd noeun deze gelodigd worden; de inhoud
komt als mest op het ienddege1vassern ten goede Weter
verontreiniging heeft dit systeem dus, hij goede
behandeling, niet tot gevolg.

_L.
C. beerputten met

overstort

Deze zul - waar de bodem zich daarvoor leent op een stapelput aangesloten. Het vloeibare gedeelte zinkt geleidelijk in de bodem weg. Het meer
vaste gedeelte blijft in de beerput achter, wordt
van tijd tot tijd daaruit verwijderd en dient eveneens
als mest. De overstort staat door een korte buisleiding in verbinding met het naastbij gelegen water. Is de beerput overvol, dan stroomt natuurlijk
behalve het vloeibare gedeelte ook de vaste materie
in het oppervlaI.tewater, zolang tot verstopping
optreedt. Ook stapelputten moeten veelal na verloop
van tijd worden verplaatst, daar zij verstopt Tinnen
raken
Huishoudelijk afvalwater
De eenvoudigste wijze om woningen te ontdoen
van het huishoudelijke afvalwater (keuken-, schroben waswater) is het rechtstreeks door een goot of
buis afvoeren naar een nabij gelegen greppel, sloot
of gracht. Deze wijze van lozen veroorzaakt, waar
veel mensen bijeenwonen, meestal waterverontreiniging.
Hier en daar komt het voor, dat het keukenwater op het erf afloopt of dat - daar waar de bodem
zich daarvoor leent - het door middel VC1 een goot
naar een gegraven put wordt gevoerd (zgn. storfput), waarna het in de bodem wegzinkt. Meestal is
dit een stapelput. In de afvoerleiding van het
huishoudelijk water is dan meestal nog een schepputje (vctvangputje) ingeschakeld, dat het water
passeert v66r het naar de stapelput loopt Schepputjes moeten van tijd tot tijd worden leeggeschept.
In vele gementen is voorgeschreven, dat,
wanneer een closet met waterspoeling wordt gebruikt,
deze via een septic-tank op de riolering moet lozen.
Bij nieuwbouw worden vaak twee of meer woningen
(woningblok) via een septic-tank op de riolering
aangesloten.
B. RIOLERINGSSYSTEMEJ
De wijze van riolering kan zijn
a Gedecentraliseerd, dw,z kleinere gedeelten
van do gemeente lozen door middel van nevenriolen op een hoofdriool, dat zijn inhoud door een
uitlaat ergens in een oppervlakte-water of op
andere wijze loost.
Bij dit systeem bestaan in het algemeen vele
uitlaten op verschillende punten in het openbare water.
b. Door middel van een centraal riool. Hierin wordt
het afvalwater door en aaneenToten rioolnet
uit de gehele gemeente, of uit een. groot gedeelte van een gemeente, verzameld en naar een Centraal-
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een zekere helling moeten liggen en men door de
grotere afstanden over welke een dergelijk rioolstelsel dikwijls moet worden gelegd, al spoedig
te diep in de grond zou komen, moeten gewoonlijk,
in het bijzonder in het laag ligende gedeelte
van ons land, in dit systeem een of neer rioolgemalen worden ingeschakeld.
CD

Beide rioleringssystemen kunnen zijn
van het gemengde type
van het gescheiden type.
HEi? GMGDE TYtE
Faecalin 9 huishoudwater en eventueel bedrijfswater, hemelwater, al of niet beladen met straatvuil, spoelwater van de straten, worden alle in een
en hetzelfde rioolstelsel opgevangen, en gemengd
naar het punt van lozing gevoerd. Bij een gedecentraliseerd rioolstelsel schakelt men tussen de huizen en het riool, in het algemeen beerputten met
overstort in, om de vaste stoffen tenminste gedeelteljk door bezinking tegen te houden. Daarentegen
zullen bij een centraal riool deze septtc-tanks geen
betekenis hebben en dus worden vermeden. De huisleidingen worden onmiddellijk op de riolering aangesloten om in het riool zodoende al het afvalw&ter, de faecalien, vaste stoffen enz. af te voeren.
Bij de aanleg van een dergelijk riool wordt rekening
gehouden met de grootste hoeveelheid regenwater,
die redelijkerwijze in een bepaalde tijd kan worden
verwacht.
Slechts bij uitzonderlijk hevige stortbuien, die
plotseling optreden, kan het voorkomen, dat het gemengde rioolstelsel de geweldige watertoevoer niet
kan verwerken. Hiervoor maakt men z.g. nooduitlaten, waardoor het overtollige water automatisch
naar het dichtstbijj mde openbare water kan afvloeien. Bij dergelijke plotselinge stortbuien zullen de riolen door de geweldige waterstroom
schoon gespoeld worden en het eerste overstortwater zal dan ook zeer veel rioolvuil in het oppervlakte-water brengen. Zo kan het voorkomen, dat
een stadsgracht direct na hevige regenbuien, zoals
die vooral in de zomer voorkomen, buitengewoon
sterk verontreinigd wordt. In grachten waarin tengevolge van de sterke regenval een belangrijke
waterverplaatsing, veelal naar een gebied buiten
de gemeente, plaats heeft, zal de locale verontreiniging spoedig zijn opgeheven. Is dit niet het
geval, dan zal veelal de toestand langere tijd verstoord blijven, hetgeen tot vissterfte, stank, e.d.
aanleiding geeft (Zie ook bij ZELFREINIGI G).
HET GESCHEIffi?d TYFE
Bij het gescheiden type loost men faecalin,
huishoudwator en eventueel bedrijf swator, gescheiden-

den van het hemelwater0 Er is dus een apart riool
voor het huishoudeli: e-, het faecale afvalwater en
het bedrijf swater, en daarnaast een straat- of wegriool voor het hemelwater0
Bij dit systeem verstoren heftigo regenbuien
het evenricht in de grachten veel minder omdat al•leen regenwater geloosd wordt 9 dat in hoofdzaak
slechts verontreinigd is met wat van de daken en
straten wordt afgespoeid0
In dat gedeelte van ons land 9 waar stromend
water voorkomt 9 heeft menmet de afvoer van rioolwater minder moeite omdat de riolen op de goede
helling linnen liggen0
BEDRI JFSIFVALV[ATER
We willen hier even aandacht wijden aan de 10zingen van het afvalwater van diverse industrieen
en bedrijven0 Dikwijls zijn bedrijven zo ver buiten de
kom van een gemeente gelegen 9 dat aansluiting op
een riolering onmogelijk is. We denken bijv0 aan de
zuivelfabrieken op het platteland0 Gewoonlijk been
deze fabrieken hun afvalwater 9 dat van organische
aard is, in een sloot of een vaart dichtbij de fabriek, welke daardoor meestal in zeer slechte toestand verkeert0 Slechts in enkele gevallen heeft
men maatregelen getroffen ter voorkoming van waterverontreiniging0 Deze maatregelen zijn veelal primitief (bijv. sc-ptic--tanks e0d0) en hebben dan weinig
nut0 Slechts zelden beschikt een zuivelfabriek
over een behoorlijke inrichting voor reiniging van
haar afvalwater.
Ook voor allerlei andere bedrijven welke niet
in de kom van een grotere gemeente liggen, geldt
dit laatste0 Echter kan de invloed die het fabrioksafvalwater op de ontvangende waterloop heeft, van
verschillende aard zijn, afhankelijk jan de aard van
het bedrijfswater. Sommige bedrijven 9 zoals zuivel--fabrieken, abattoirs, haar--- en huidenverworkingsinrichtingen en stiifscifabrieken, lozen afvalwater,
dat, wat samenstelling betreft, vergelijkbaar is met
stedelijk rioolwat er0 Wel iswaar kan de concentratie
verschillen, doch de verschijnselen, die bij de natuurlijke verwerking van dit vuil in hot oppervl; akte-water optreden, zijn soortgelijk (rotting, stank,
e d0 ) Ook suikerfabrieken, aardappeirno-elfabri oken
en strocartonfabrioken, lozen dergelijk afvalwatcr.
Daarente en loinnen de afvalwater en van zuiver chemische bedrijven een geheel andere invloed op heb
oppervlakte-water uitoefenen0 Wanneer fabrieksaf-valwater antiseptica bevat zoals phonolen, vrij
chloor, Vrij zuur of alkalien, dan kan een dergelijk
wate-r bil lozing in een waterloop en bb onvoldoende
verdunniig, de daarin aanwo-zigo flora en fauna go-heel doen afsterven0 Was deze watericop van te
voren onbesmet, dus natuurlilk schoon weter ) dan
is hil daarmede totaal bedorven en ongeschikt gemaakt voor elke zelfreiniging, bij gebrek aan lev ende organismen. Wo dn;r afvalwater, bijv van hui shou-dclii ko -
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schadelijke gevolgen geloosd kunnen worden. Was de
waterloop voordat de lozing van het genoemde fabrieksafvalwater plaats had reeds sterk vervuild,
bijv. met stedelijk rioolwater 9 dan kunnen somtijds
de antiseptica een betrekkelijk gunstige werking
uitoefenen. De antiseptica zullen nl. bacterien
- ook pathogene - doden0 Ook andere reicro-orgaflisLeen zullen sterven en de rotting, komt tot stilstend. De ingebrachte chemic.lien werken veelal
sedimentatie-bevorderend; de waterloop verspreidt
geen stank meer en voert weer water dat min of
meer van zwevende stoffen ontdaan is. Dit geval,
dat in de praktijk weinig voorkomt, betekent slechts
een betrekkelijk voordeel Wagernans haalt in zijn
"La pollution des cours d'eau en Belgique" enige
gevallen aan van bovengenoemde opeenvolgende lozing van stedelijk en industrieel afvalwater in een
waterloop, die wel duidelijk demonstreren, hetgeen
wij hier bedoelen.
Het volgende Zij in het kort vermeld;
Een fabrikant, ervan beschuldigd de visstand
schade te hebben toegebracht door de lozing van
"chemisch-afvalwater in een waterloop verdedigde
zich als volgt;
"De geloosde hoeveelheden giftige stof kunnen niet
schadelijk voor de vis geweest zijn, daa' zij daar"voor te klein waren. Daarentegen ontvangt de wa"terloop op zijn tocht door de stad al het rioolwater en ander stedelijk vuil, dat er zonder enige
'voorafgaande reinting in wordt geloosd, waardoor
"hij geheel het aspect van een open riool aanneemt.
"Het daarna ingebrachte febr jeksafvalwater oefent
"slechts een desinfecterende en sedinenterende
"invloed uit op dit totaal vervuilde en voor de
"volksgezondheid gevaarlijke openbare water." En,
merkt VJagemans op, de fabrikant kreeg korte tijd
daarna gelijk, want later staakte hij de lozing van
het antiseptischo afvalwater, waarop een epidemie
uitbrak, die, naar men aannam, in het betreffende
water haar oorzaak vond.
Overigens levert de lozing ven afvalwater dat
bovengenoemde chetnicalien bevat, gewoonlijk slechts
grote nadelen op, daar de nog in grote verdunning
werkzame stoffen, over grote afstanden de ontwik-keling van een gezonde flora en fauna onmogelijk
kunnen maken.
Voorbeelden van bedrijven, die afvalwater lozen dat de genoemde chernicalien bevat, zijn,
asphaltbedrijven, rniinbouwb edrijven, meta.11urgische
bedrjven in zekere zin ook sulfietcellulose-fabrieken, kininefebrieken, wasserijen, fabrieken van
anorganische cheniicalien, eriz
Fhenolon kunnen in zeer grote verdunning nog
schadelijk werken Zij kunnen in die toestand het
visleven +) direot bedreigeil, bij nog grotere verdunning zal de vis weliswaar niet sterven, doch
een
+) Wasser und Abwesser. Febr, 197.
Wasser- Boden- und Lufthygie.ee.196.Helf er.
Gtftwirkung auf Fische.
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een dusdanige phenolsmaak gaan aannemen, dat zij
oneetbaar aordt, waarvan economische schade het
gevolg is. Bovendien hebben de phenolen invloed
op de smaak van het water, hetgeen bij verwerking
van dit water tot drinkwater, van zeer grote betekenis kan zijn (verschillende rivier-waterleidingbedrijven :ebruiken daarentegen actieve kool).
De bedrijven die in de 1ora van grotere gemeenten zijn gelegen 9 zuilen veelal op de bestaande
riolering zijn aangesloten0
V
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Je zullen thans nader beschouwen de verschillende wijzen 9 waarop rica zich van het, door de gene :ad systwaen verzamelde afvalwater, pleegt te
ontdo en
In Nederland heeft men van oudsher de gewoofl
te een riool in oppervlakte-water te laten uitmonden0 Dikwijls dateren deze lozingen van eeuwen
her0 Vroeger had deze wijze van lozing ook minder
bezwaren daar de bevolkingsdichtheid geringer
was en het ontvengende oppervlkte-wnter nog wel
in staat het afvalwater te verwerken zonder dat
ernstige vervuiling ontstond In later tijd 9 naarmate de bevolking van de steden en het aantal industrieen toenam 9 breidde zich ook het riolennet
uit en werden er meer en meer percelen op aangesloten. De tozing had echter in dezelfde hoeveelheid oppervilakte-water plaats, daar in de nieuwe
wijken in de regel geen grachten of waterlopen werden gegraven. Dit oppervlakte --water was dan niet
meer in staat het ingebrachte vuil te verwerken,
en veranderde in een open riool, met alle gevolgen van dien. Dit systeem heeft in vele grote en
kleine steden tot vrijwel onhoudbare toestanden
geleid, die meermalen epideniieen van besmettelijke
darraziekten tot gevolg hadden. loco echter drinkwaterleiding werd aangelegd en daardoor het gebruik van oppervlaktewater voor verschillende
huishoudelijke do cle Laden verminderde, nam daarmede
het aantal gevallen van besmettelijke darniziekten
af. Dit heeft er zeker nbeiangrijkemate toe bflaOOr-- afedindat erntiewaterver
valvuter aerorzaakt 9 tot in deze biJd werden beDirect aowijsbare schade werd_aan de
sten
waterdnor de
n iiet racer toegebracht
De aenleg van een waterleiding en het overvloedig beschikbaar stellen van wa en drinkwater
en het bevorderen van het g';bruik van leidiugwater
in bedr ven maakte dat het gebruik van water per
in.eoner beiangrijk steeg. Het wordt nu zo ongeveer
geschat op 60 liter per dag per inwoner.
Daarnaast moet men er re1 Tening mee houden dat
vele bedrijven eigen waterwinning hebben ui deptebronnen deze waterwinning is goedkoper dan het
dure leidingwater; het dieptewater is niet altijd
betor, maar meestal slechter dan laat zuivere water
uit-

-9.uit de krann0 Een hoog ijzergehalte, vele zouten,
waardoor het brak is 9 en dergelijke meer maken het
voor sommige imdustrien slechts voor een deel
ven de productie gebruikt kan worden
Bij het beoordelen van watervervuiling moet
men op de hoogte zijn. van de aanwezigheid van dergelijke eigen waterwinnirigea, van de aard van het
water en bovenal van da hoeveelheid water, die
wordt opgepompt en tot afvalwater "verwerkt". Met
de opgave van het gebruikte leidingwater alleen
komt men er niet. Gezien do slechte hoedanigheid
van meni.g diepte--water heeft men behalve niet de
hceveeiheid die dikwijls zeer aanzienlijk kan zijn 9
er ook rekening mee te honden dat het op zichzelf
een bron van vervuiling of verzilting kan zijn.
OverWrike methoden beschikken we nu in deze
tild ore in deze ongewenste toestanden verbetering
te brengen?
Het antwoord hierop rac'et luideia
lo. de rioolwaterzuiverLngssystamen;
2o. de lozing in een daartoe geschikt natuurlijk
oppervlaineavater, op technisch juiste wîjze.
RIOOLJATEE? ZUIVER UGSINEICHTIdGEN
dcii is voor dit systeeisl aangewezen op een
central riolering; wearin al het afvalwater, de
faecalieri daaronder begrpdn, direct worden opgevangen zonder tusseaschakeling van putten0 Het verzamelde rioolwater. waarnan bij het gemengde systeem
bovendien het hemelwater wordt toegevoegd, wordt
naar een ceirGraal punt gevoerd, dat bu ben de kom
van de gemeente mooi liggen en daar door middel
van een reinigingsinrichticig zover ven zijn opgeloste en zwewende, bezinkbare en drEvende rotbare
stoffen ontdnnn dat het efflucnt in niet meer
voor rotting vtbare toestand do inrichting verlaat
en zojoen.de zonmer bezwaar in het openbare water
kan worden geloosd0 Me_n bereikt dit door middel
van mechanische, chemische en biologische systemen, zoals vet- en zandvangers, bezinktanks (bijv.
Enischerbrunnen) 9 Tauohkoroer, oxydati eb edden,
actief-slibiinstallaties anz. , verder door neerslaan van de ongewenste besbanddelen met FeCi,
aluin; kalk, enz., ±)

In het algemeen. zullen kleinere bedrijven op
een c.enerale rioleriag zonder bezwaar voor de
reinigingsins bal latie kunnen worden aangesloten.
Fabrieken echter, die een echt hemisch afvalwater"
(buy. vrij chlor dasinftctantia enz.) lozen,
lonimen een groot gevaar voor de biologische reiniging betekenen, daar EE do levende organismen die
syst;oeni verwullen, in hun werkde hoafdn.el in J
zaamheid :eneen: ofgeheel doen afsterven, Men zal
dus goed doen; dergelijk afvalwater niet in een centrale riolering, die met een zuiveringsinrichting
is verbonden..: en te nemen noch het apart te reini±) Ic Ahwasseersi:tgcn.g, Dunbar, Jan Smit .rijsvraag i3ataa± sah Genoot schap0 F Nauta, Afvalwaterzuivr:ing, Jaarverslagen R010Z0A0 Imhoff.
T•asc.honbuch der Stadt entwass erunig.
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Hiervo'r is eveneens een centraal rioolstelsel
noodzakelijk, waarbij het riooivocht bijv. verder door
een persbuis naar de plaats van lozing wordt gevoerd. In Nederland zijn slechts weinige gevallen,
waarin zulk een lozing zonder bezwaar geschiedt,
bijv. de lozing van het Amsterdarsse rioolwater in
het IJsselmeer, en van het Groningse in de Dollard.
Dit zijn in grote trekken de methoden waarover
men kan beschikken in deze tijd om zich van het afvalwater, afkomstig uit de menselijke samenleving, te
ontdoen, zonder dat dit voor die samenleving tot
ongewenste toestanden leidt.
In het algemeen echter worden deze methoden
nog zeer weinig toegepast in ons land. Wel streeit
men naar de aanleg van rioleringen, en dan gewoonlijk nog slechts voor kleinere complexen in steden
of dorpen. Riolering zonder neer geeft echter geen
oplossing van het vraagstuk waarom het hier gaat,
zolang men niet tegelijkertijd met de methode om het
rioolwater kwijt te raken, maatregelen neemt opdat
er geen gevaar ontstaat voor verontreiniging van
water, bodem of lucht.
Van dit standpunt bezien geeft bijv. zelfs
het tonnenstelsel, ofschoon in vele opzichten een
ongewenst systeem, een betere oplossing dan lozing
van ongereinigd afvalwater in een willekeurig oppervlakte-water. Deze opmerking sluit niet in, een
aanbeveling van dit verouderde systeem.
Sommige industrie-afvalwaterefl kunnen wegens
hun slechte hoedanigheid nauwelijks op oppervlaktewater worden gelod; waar de aard van de bodem dat
toelaat en geen waterwinning bedreigd wordt, tracht
men dergelijk water in de grond te doen zinken. Dit
past men o,a. toe bij het afvalwater van de zoutindustrie en van de oliewinning.
VERWIJDERING VAN HET VASTE VUIL
nog geen geregelde ophaalIn streken
dienst voor het vaste vuil is, zal men voorzover
mogelijk de afval, die men kwijt wil wezen, in het
water gooien. Overal waar vele mensen bijeen huizen,
hetzij tijdelijk (kamperen, massabetogingen, vacantieoorden) hetzij blijvend in onze steden, vormt het
wegvoeren en onshadeljk maken van de vaste afvalstoffen (faecalien inbegrepen) een even groot probleem als van de vloeibare (keuken, was- en spoelwater). Wordt dit probleem b.v. bij tijdelijke opoxihopingen niet goed opgelost, dan ontstaat de grootste hinder door het optreden van stank, vliegen en
ratten. Bekend is de zgn. kampziekte, die bestaat
uit darmstoornissen, die het gevolg zijn van de gebrekkige hygienische voorzieningen.
Wat -
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geldt, is evengoed van toepassing op de blijvende
nederzettingen, de dorpen en steden.
Bij die gemeenten, die niet groot zijn en die
omgeven worden door akkers, levert het afvoeren
van de afvalstoffen minder bezwaren op dan in de
grote steden De mestvaait vormde en vormt nog
een vergaarplaats van rotbare stoffen; de optasting geschiedt om rotting door broei te bevorderen. Een gedeelte van de afvalstoffen wordt ontleed en tz,t, wordt deze vruchtbare stof als mest
op het land gebracht. Mest van vee en meestal ook
van de bewoners is eveneens een belangrijk bestanddeel van een dergelijke rnestvaalt0
Elke mestvaalt, vooral die bij woningen 9 is
een broedplaats van vliegen en een lokaas voor
ratten. Het grote aantal vliegen, dat in de woningen ten platte lande zovehinder veroorzaakt en
de stedelingen opvalt, bestaat uit de "grote kamervlieg, die voornamelijk wordt uitgebroed in de
rnestvaalt en de 'kleine kamervlieg, die zich in
private4, voorzover deze niet min of meer droge
faecalien zijn vervuild, ontwikkelt. Daar waar een
behoorlijke ophaaldiendvan het huisvuil is, verdwijnen de vliegen, omdat zij geen gelegenheid hebben
zich te ontwikkelen, tenzij weer op de grote mestvaalt. Wanneer privaten vervangen zijn door W.C. s
met waterspoeling vindt ook de kleine kamervlieg
geen ontwikkelingsmogeliikheid meer, tenzij in de
mest van kippen- of konijnenhokken. Bij vee komt nog
de stearlieg voor, die slechts op koude dagen de
huizen opzoekt de ontwikkeling van dnze vlieg
hoeft plaats in de mest van het vee en dus ook in
de staimest.
Een klein gedeelte van het onbruikbare vuil
wordt in de kachel verbrend. Wat niet op de mestvaalt kan gebruikt worden gaat het water in. Het
blijkt een aangaboran eigenschap van mensen te zijn
om al wat waardeloos is en men lijt wil, zoveel
mogelijk in het water te gooien (cadavers, half bedorven groenten en fruit, raatrassen, oud huisraad,
scherven, kapotte pannen enz,).
In gemeenten, waar veel grachten en vaarten
zijn, moet men bovendien toch nog daarbij van tijd
tot tijd hot daarin drijvende vuil opvissen en modder haggren
Destrd t eg en wat e rverviiivoorzovedie
van de mens afkomstig is, moet dan ook beginnen of
geaerd gaan met een ophaaldIenst voor het vasto
il
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Teneinde een watervervuiling te kunnen beoordelen is het nodig, zoveel van de waterstaatkundige toestand te kennen, dat men weet, waarheen het
water zich in de regel verplaatst uit eigen drang,
(stromend water, spuistroora, ebstroorri e.d.) of
door gemalen (polders). Verder, waar zich sluizen
bevinden en hoe de waterpeilen zijn ten aanzien van
het gebied, dat [een beschouwt.
Getracht is voor elk der onderzochte gebieden
in een kort bestek een elementair inzicht te geven
in de afwatering. Een overzichtelijke kaart, die
veel woorden ovc-rbodig maakt, is bij elk deel gevoegd. Deze kaarten zijn speciaal voor dit onderzoek gemaakt, meet behulp van gegevens van de rijkswaterstaatekaarten. Verschillende van de Provinciale Vaterstaten danken wij voor menigo aanvulling.
Ook de waterschapsbesturen hebben zoveel mogelijk inlichtingen verschaft over peilen, watervoering en afvoer van verschillende stromen. Dikwijls
waren geen gegevens ter beschikking. Wij vertrouwen,
dat het bezoek dat wij brachten en het dikwijls zeer
aangename onderhoud, dat zich daarbij ontwikkelde,
de aanleiding moge zijn de ontbrekende gegevens te
gaan verzamelen.
De hoeveelheid water, die een stroom en elk
zijner zijtakken voert, is van doorslaggevende betekenis bij te nemen maatregelen ter beteugeling
van watervervuiling. Juist over deze hoeveelheden
water ontbraken meestal ramingen. Naast de hoeveelheid (oorspronkelijk water) moet men natuurlijk de
hoeveelheid afvalwater, die er in gebracht wordt,
kennen of trachten te benaderen.
De plaatsen, die voor het wateronderzoek zijn
uitgezocht, zijn in de regel gekozen met de waterstaatkundige kaarten voor ogen. Wanneer twee wateren samenviocien, ligt op elk der takken een waarneniingspunt en éen even nadat de twee wateren
zich verenigd hebben. Een groot aantal punten is
gekozen zo, dat de chemische uitkomsten iets kunnen doen zien van de biologische reiniging.
Alle plaatsen in een watergebied, d,w.z. in
een gehele provincie, zijn op éen dag bemonsterd
en dit geschiedde als regel 3 x in het jaar van
onderzo ,---kg in voorjaar, zomer en herfst.
M3n beschikt daardoor over drie volledige
overzichten van het gehele watergebied. Dit zgrl.
simaultaan onderzoek, dat weliswaar vele medewerkers, en dus een goede organisatie vereist, blijkt
van groot belang om de herkomst van de vervuiling,
de bronnen van verzilting en de biologische reiniging vast te stellen.
Het water werd, waar mogelijk, op 1 meter onder de oppervlakte genomen. Ter plaatse werd de
temperatuur van het water gemeten, de zuurstof
in het water gefixeerd en de nodige flesjes gevuld-

-l -vuld voor verder onderzoek og dezelfde dag werden al deze gevulde flessen in het laboratorium
van onderzoek gebracht 9 waar terstond met het onderzoek werd begonnen.
HET SCHEIKUliDIG 0DERY0K V N HET WATER
Ter beoordeling van de graad van vervuiling
zijn een aantal chemische bepalingen gedaan
Voor de beoordeling in deze repporten geven drie
bepalingen de doorslag, nl.
1, de in het water opgeloste zuurstof;
2. het zuurstofverbruik na een of meer dagen;
. de hoeveelheid opgeloste zouten, uitgedrukt in
rig chloor per 1;
4, de zuurgraad van het water.
De zuurstof
Om de opgeloste zuurstof goed te kunnen beoordelen is het nodig de temperatuur van het water te kennen 9 aangezien bij hogere temperatuur minder zuurstof in het water kan w8rden opgelost dan
bij lage0terzperatuur, bijv. bij 22 Celsius 8.7 mgr/l
en bij 4 C. 1,9 eigr/l. Teneinde de uitkomsten bij
verschillende temperaturen te kunnen vergelijken,
moet men deze uitdrukken in het percentage van de
verzadiging, die bij de waargenomen temperatuur
mogelijk is. Dit is bij alle zuurstofanalysen van
dit onderzoek geschied. Alle op de kaarten vermelde cijfers zijn verzadigingsperCefltageS.
Een enkele maal komt oververzadigiflg, dus een
getal beven de 100% voor. Dit kan voorkomen in wateren, waarin zich veel planten of plankton bevinden; sterk zonlicht, lange daguren en hoge temperatuur maken dan dat de assimilatie van koolzuur zeer intensief is en veel zuurstof wordt gemaakt en in het water wordt opgelost. In de loop
van de nacht verdwijnt dan door de ademhaling der
organismen, door een vervuilde bodem e.d. deze
overmaat meestal weer geheel.
Een schaal van de waardering van de in het
water aanwezige zuurstof werd in deze rapporten aldus aangehouden
0 - 20% verzadiging ernstig of zeer sterk vervuild
sterk vervuild
20 - 407,
vi
matig vervuild
40 - 60%
vi
licht
vervuild
60 - 90%
niet
vervuild.
90 - 100% en meer
Bij het in kaart brengen van de vervuiling in
Groningen en bij Een, Vecht en Merwedekanaal hebben
wij in de grafieken deze verzadigingsgraden door
banden 9 min of meer grijs, aangegeven.
ZUURS TOF VERBRU 1
Wer men een hoeveelheid water in een gesloten stopflesje, dat daarmee geheel gevuld is,
wegzet, zal men na verloop van tijd, 6en tot neer
dagen, kunnen vaststellen, dat van de zuurstof,
in het water bij het ogenblik vCfl onsterneming aanwezig, is verbruikt. Zijn veel stoffen in het water
aanwezig-

aanwezig, die in rotting zijn (een proces, waar
zuurstof bil verbruikt wordt) dan zal de zuurstof
oorspronkelijk aanwezig eerder zijn opgeteerd, dan
in niet vervuild water, De gesloten stopflesjes
behoren bij constante temperatuur (20 of 24 0 0)
en in het donker te worden weggezet. Men bepaalt
dan na enige dagen de nog aanwezige hoeveelheid.
In sterk vervuilde wateren voegt men aan het genemen monster water een of meermalen zuurstofhoudend water toe teneinde de zuurstofhonger' te
kannen bepalen, aangezien op de dag, dat het monster geschept werd reeds geen zuurstof in het
water meet aanwezig was Deze laatste bepaling is
alleen verricht hij het wateronderzoek van de Groningse veenkolonien In alle andere gevallen moesten wij ons beperken tot vaststellen van het zuurstofverbrui-k na 2 x 24 uur. In enkele gevallen was
geen stoof met constante temperatuur beschikbaar en
dan moest volstaan worden de waarneming te verrichten bij de temperatuur van het laboratorium Nu
men na de oorlog, ook wat het arateronderzoek betreft 9 de blik gericht houdt op Âmerika en Engeland, wordt algemeen bepaald het zuurstofverbruik
na 5 dagen; men spreekt dan van het B4O.D na 5
dagen di. biologinal oxygen Jemand 9 of in het
ciologisch zuurstof vernederlands BZ,W. ct
brui. Deze bepaling isdcor ons niet verricht.
Doch ook zonder dat zijn de cijfers voor het zuurstofverbruik, op do meer eenvoudige wijze verricht,
een indicate waardoor het mogelijk is de verschillende wateren in een gebied onderling te vergelijken.
Meestal is aangegeven het verzadigingstercentage
direct en daaronder het verzadigingsp ercetitage na
2 dagen; hel verschil tussen deze twee cijfers geeft
ht zuurstofvarbruik aan. In rotbaar water kan
, zijn
alle zuurstof zeer spoedig en zeker na 4b uur
opgeteerd door het rctttngsproces
Bij het onderzoek is het voorgekomen, dat bij
dc tweede bepaling van de zuurstof meer werd gevondsu dan bil de eerste; de oorzank hiervan is, dat
men in het laboratorium de flesjes nietin het
donker heeft gezet, zoals heb voorschrift was, maar
in het licht. Het diffuse daglicht en de lange dagperiode zijn de oorzaak dat het plankton door assimilatie zuurstof produceerde in de tabellen zijn
deze getellen door ond. nestreping gereleveerd.
Daar deze cijfers ook in vervuilde wateren voorkomen 9 mag men daaruit besluiten-9 dat zulk water
over een behoorlijk biologisch reinigend vermogen
beschikt, dat slechts tijd 9 ruimte en licht behoeft
om in werking te treden.
Het s areokt vanzelf dat, naarmate er bij de
tweede cuuretofbe-raling minder zuurstof over is,
het water vuiler is

-15x)
HT Z0UIGEHAL
Het zoutgehalte van het water, uitgedrukt in
mgr chloor, vormt een zeer welkome aannil1ing van
de zuurstofbepaling. Dit te meer, omdat het
chloorgehalte van huishoudelijk afvalwater ongeveer
300 mgr per liter is en van de faecaliefl ongeveer
200 mgr. In alle beek-en rivierwateren, die zelde,n
meer dan 100 mgr per liter hebben, kan men uit een
vergroting van het chloorgetal dan ook afleiden,
waar rioolwater is geloosd. Zuiveringsinrichtingen
wijzigen,,dit chloorgehalte niet. Verschillende industrieen produceren afvalwater, dat veel chloor
bevat, bijv de mijnen en zout- en oliewinningen.
In alle gebieden, die van de zee of brak water door sluizen zijn gescheiden, vormt de zoutbepaling van het water een zeer gevoelige indicator,
om het doordringen der verzilting vast te stellen.
De uitkomsten van de chloorbepalingen in het
gasbronwater en in het water van vele fabrieken,
die eigen waterwinning hebben, bewijzen hoe ook in
de groL'ldlagen onder het lage gedeelte van ons land
het zeewater is doorgedrongen.
Men heeft een schaal gemaakt om de graad van
brakheid van water aan te duiden. Dr H.C. Redeke
heeft een zodanige schaal gemaakt, die echter meer
wetenschappelijk dan praktisch is gebleken; daar
echter de termen, die hij voor de graad van brakheid
heeft ingevoerd, internationaal door biologen worden
gebruikt volgen zij hieronder ,
is zoet
100 mgr 01/1
0 is oligohalien (licht brak)
100 - 1000
is mesohalten (brak)
1000 - lO.EXXD
is polyhalien (sterk brak)
10.000 - 15.
15.000 en meer is manen
Dezex) Een eenvoudige methode om te velde of op een
excursie het chloorgehalte van water te bepalen
ontieen ik aan het proefschrift van dr H. Peeters
1. neem 100 cc van het te onderzoeken water,
2 voeg daarbij enige kristalletjes kaliuchromaat,
voeg met een gecalligrafeerde (schuif-)pipet
enige cc van een zilvernitraat (Ag NO3) -0p10 ssing toe tot de kleur von geel in rood omslaat;
lees het aantal cc dat men heeft toegevoegd af
op de gecalligrafeerde pipet; elke cc zilvernitraat komt overeen met 2 mgr chloor in het te
onderzoeken water, verwacht men dat het water
brak is, den moet men het voor de bepaling verdunnen met gedestilleerd water, dat men dus
steeds mee moet nemen, in verhouding 1:9; de
gevonden waarde moet dan met 10 vermenigvuldigd
worden. Wil men de hoeveelheid chloor per liter
water weten, dan moeten de in 100 cc gevonden
mgr. met 10 vermenigvuldigd worden;
de zilvernitraat-oplossing moet bevatten 9,9 gr
Ag NO3 op 1 liter gedestilleerd water.
±LB. Het is verstandig, vooral voor ongeoefendefl,
de bepaling 2X te doen van hetzelfde water.
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Deze schaal komt weinig overeen met de vragen
der praktijk; voor deze hebben de volgende waarden
belang200mgr Cl/1 zoet water, smaakt zoet en
0is geschikt voor drinkw.,
gewenst voor bloem- en kascultuur;
zoet water, nog geschikt
300
tot
voor tuinbouw en landbouw;
licht brak 9 niet gezocht
300 - 1.000
door malarianiuggen;
licht brak 9 niet bezwaarlijk
tot 1500
voor vee om tedrinen
bévrderl.v.ofltw.malariamUg.
1000 - 5.000
Alle brakke water en alle harde wateren zijn
ongeschikt als waswater en als water voor ketels
van stoommachines.
Harheid van het water
De hardheid van water wordt veroorzaakt door
de aanwezigheid van calciuta en magnesium. Hardhëid
wordt hjer te lande meest uitgedrukt in Duitse
waarbij 1 duitse graad equivalent is met
graden
10 mgr Ca 0/1 en het Mg-gehalte ook als een
equivalente hoeveelheid Ca 0 wordt berekend. Er is
een totale, een tijdelijke en een blijvende hardheid
De tide1jke is degene, die aan koolzuur gebonden
is en b,v. door koken verdreven kan worden.
De blijvende hardheid is dan als vo1gt
kleiner dan 30 D is zeer zacht
3 - 60D is zacht
6 - lOOD is vrij zacht
10 -- 150D is Vrij hard
moer dan 25 °D is zeer hard.
DE ZUIJRGRAAD VAL\ HET WATER
Door de ionenconcntratie van het water vast
te stellen kan men uitmaken of water zuur, basisch
of neutraal is. In het algemeen is er van deze zgn.
pH in ons land weinig bekend. Normaal oppervlaktewater in ons land heeft een ionenconcentratie, die
tussen de 7,5 en 8 ligt. In de verschillende industriegebieden werd voor dit onderzoek ionenconcentratie van het oppervlaktewater nagegaan en in
kaart gebracht. Is het cijfer beneden 7, dan wijst
dit op de lozing van zuur industriewator. Basisch
fabriekswater kan de pH verhogen tot boven de 8.
Op de kaarten ziet men in de regel niet veel van
een blijvende invloed van fabriekswater op de zuurgraad van het water1 Niet uitgesloten echter is,
dat dergelijke in zuurgraad afwijkende fabriekswatoren schoksgew*ize worden geloosd en op de dag van
het onderzoek niet aan te tonen waren.
Veenwater heeft een pH j die tussen 4,5 en 6,5
ligt. Bij de bespreking van i2Toord_Brabant Deel VI
wordt hierio rekening gehouden.
Hoewel het nooit de bedoeling kan zijn van dit
rapport om een verhandeling te schrijven oer industrieel afvalwater, zal toch in enkele worden
iets daarvan worden meegedeeld.

lndustriel afvalwater is van tweerlei aard,
al naar de fa15rieken producten van plant of dier
verwerken (organische stoffen) of stoffen 9 die van
delf stof f en afkomstig zijn (anorgani sche staff en)
Oranische stoffen bv
su ik abr eken
aardappelmeel- en stijfselfabrieken
stro o carto af abri aken
pap i erf abr i eken
zuivelfabr i eken
caseinefahri eken
abattoirs en exportsiagerjori
WO lwa s s cru en
wolbioterfen
vlasroterijen
bi orbrouw erij en
De afval stoff n (waarover uitvoerig geschreven is in de(-;l IV Groningen) 9 die door deze fabricage tii het water komen 9 zijn alle van natuurlijke
horkomst en vatbaar voor biologische reiniging 9
hetzij in het oppervlakte water zelf 9 als de verdutming groot genoeg is, het zij in zuiveringsinrichtingdll Er zou reeds veel gewonnen zijn wanneer
algemeen het voorschrift gold dat geen afvalwater
mag afgelaten worden op oppervlakte water; dan nadat
het mereadcl der beztnkbara stoffen waren achtergehouden.. Een probleem op zichzelf wordt het dan
weer 9 waar al die bezonken stoffen heen moeten
Het is gebruikelijk om het rotbare afvalwater
te schatten naar Je organische stoffen 9 die het
bevat; men vergelijkt liet dan met (:,;en eenheid, waarvoor men aanneemt de hoeveelheid- organische stof
die een mans 11 h^aishoudeIijk afvalwater inbegrepen)
per dag afgeeft Hiervoor noemt men aan dat een
mens A gram orgenische stof 'producesrt opgelost
in het dagelijks gebruikte water, bv. 60 liter eer
etmaal x)
Eflerond.er volgen dan enige oquivalentfl van
afvalwe.ter (naar Imhoff) die bij het verwerken
van verschilende arodaicten afvloeien;
i tonx) De huevee-ihaid afvalstoffen, die een mens voortbrengt is (rolgens Rubner) per persoon per dag
0l: kg
faeces
1,5
liter
urine
1 it er
keukenafval
5
gram
schillen
155
liter
60
gebruikt wet;er
Naar een opgave van dr II. van der Zee is d
chemische samenstelling van het Amstordamse rioolwater ongeveer als volgt
is
van -i nr i±i wa
60 gram
drocgrct
45 gram
gloeiverlios
bestaande uit 15 gram vet
50 gram organische stof
de gioetrost is voornamelijk keukenzout, dat ongeveer 500 regr/l 'oedraagt

1 ton papier (papierfabriek) komt overeen met het
fv1wter van
170 mw.
1 ton hout slijpsel (hout slijp erij)
met het afvalwater van
75
1 ton cellulosc (sulfiet-cellulose) komt
3000 "
overeen met het afvalwater van
1 ton keukenafval komt overeen met het
330 "
afvalwater van
170
1 ton fruit- en groentenconserven met
240 '
1 ton melk (zuiv1febrie1 c)
740
1 ton vuile was (wasserij)
70
1 os (abattoir)
30
1 varken.
î
500
1000 kg aardappelen (zetrecelfabr0)
Fabrikn met anorganische of rninsralo_stoffen_be —
lddï dfva1wat er en
Rot afvalwater van deze groep van industrieen
is voor de organismen, die rotting en zeifreiniging
veroorzeken, in don regel ontoegankelijk0 (behoudens
een enkele uitzondering ni. de phenolen, 0 die naar
dr Foipmers heeft nagegaan door bactorieen worden
omgezet)
voornaamste atva±proeuc
fabriek
inhet water
teer, amriiiac, phenol, olie,
gasfabriek
cyaanverb inding en
zout water, kolonslik, phonomijnwater
lon, teer en amuioniac-resten
zout zuur, zwavel zuur, cyaaflmetalwarefl
en chroomverbindiflgdfl
boitsmiddelen, kleurstoffen
ververilen
resten van do huid, kalk,
loerlooicrijen
keukenzout, zoutzuur, zwavelzuur, arsenicum en chroomzuur en-zouten; rniltvuurbacterien
sulfiet en sulfiden
kunstzijdefabricage
keukenzout
en andere zouten
zoutindustrie
zout water en olie
oliewinning
superfosfaat- en
) zwavel zuur, f luorv erb mdiiiDaar de meeste dezer stoffen niet vatbaar zijn
voor biologische verwerking, is reeds herhaaldelijk
ondervonden dat de afvalwateron met rioolwater gemengd zuivoriiagsinrichtingcn en dus ook do roinigingsprocessen in het oppervlaktewater geen gcd
do en
Men moet eisen dat zure wateren genoutra1i
seord worden niet kalk, dat kolenslik, phonolen en
ammoniac vastgehouden worden v6r het water wegvloeit en dat er zo moglijk voor gezorgd wordt,
dat deze gevaarlijke afvalwatcr•en naar ruimer water
worden -

fl

zie o.a. R.Vrtjburg, Industrieel afvalwater en
Het afvalwater van lerlooiorijon in
Chemisch Weekblad deel 44 9 no. 29 en 52 1948.

-19-worden afgevo erd, zodat verdunning met oppervlaktewater de schade tot een minimum ken beperken.
In afvalwater cinnen vergifton voor vissen
voorkomen0 Welke hoev(-elheden daarvan schadelijk
voor deze of gones is ken men o.a, vinden in een
rapport van dr H.C. Redcke. U)
WOOJCJTRA EN IJDUSTRIEE'T
Wat de invloed van het industriel afvalwater betreft zij verwezen naar de overzichtelijke
kaarten in de verschillende delen van dit werk 9
waarop de uitkomsten ven de talrijke analysen zijn
verwerkt; nagenoeg alle fabrieken zijn op die kaarten aangegeven en, waar mogelijk, de plaatsen 9 waar
het afvalwatr in het oppervlaktewater vloeit. Tabellen met de cijfers der analyson zijn er bovendien
bijgevoegd0
Wat de invloed van wooncentra met het menagewater en de faecalien, gevoegd bij dat van de fabrieken aangaat, daarover gaven de antwoorden op
de onqute een groot materiaal.
Dat bij de verschillende gemeenten-lijsten klachten 9 hetzij over rioolwater, hetzij over fabriekswater talrijk zijn, zal niemand verwonderen. Het is ondoenlijk deze stuk voor stuk in deze rapporten te
verwerken. De verschillende gegevens over watervervuiling, din in de enqute-1jsten zijn opgegeven,
zijn verwerkt in kaertjes, waarvan een exemplaar in
het archief der vereniging is en een bij de af d.
Waterhuishouding van de Rijkswaterstaat0
Nu en dan wordt wel eens gezegd dat er over
dit of dat water weinig klachten gehoord worden;
dat betekent echter niet dat die er niet zijn of dat
de toestand, die vaak voor buitenstaanders ten hemel schreit, niet wordt opgemerkt. Doch de bewoners
zijn vaak het klagen moe; zij weten niet waarheen hun
klachten gericht moeten worden, of wanneer zij wel
ergens heen gericht kunnen worden, waar zij blijven.
Men kan klagen bij een der gementediensten
of bij. de Inspecteur voor Volksgezondheid voor de
provincie; of bij de Commissie inzake Waterverontreiniging, J.P. Coenstraat 1, Den Haag.
Woede mist men nog steeds de vroegere Gezondheidscommissies, die vooral in kleine gemeenten in
geval van klachten zeer goed werk Jodei; zij konden
de plaatselijke toestanden, kenden ook de klagers
en konden de klachten, zo zij gegrond waren, doorzenden an de instanties, die het aanging.
Zelden is er uit bozuinigingsoverweging een
potlood ?dommer gehanteerd dan door diegene, die
met een enkele haal de Gezondheidscoramissies wegschrapte. De leden daarvan deden hun werk belangeloos, en met veel animo, de onkosten bedroegen per
commissie enkele honderden guldens per jaar voor
administratie en reis.
De") dr H.C. Redeko, Report on the pollution
rivers and is relation to fisheries, in Reports
et Frocs-verbaux des Runiono du Conseil permanent
international pour leploraton de la mer, 1927.

-20-De toestand 9 zoals die nu is,voarkomt klachten 9 dat is zeker 9 naar konit de algemene plaatselijke 9 landelijke h.ygienische toestanden inzake watervervuiling niet ten goede.
Vele gemeenten wordtelen niet het vraagstuk
van de watorvervutling, omdat do riolering op vele
plaatsen het stiefkind van het gemeentelijke apparaat is geweest, jarenlang. De hierna volgende
lijsten der provincies geven een beeld hoe het niet
de riolering gesteld is; ook wanjeer er in een gemeente 'riolering is opgegeven 9 betekent dat niet
dat daar alles goed gerioleerd is
Wanneer geen riolering aanwezig is beteknt
dat dat het afvalwater al of niet niet faccalien,
hetzij in de; grond zakt, of naar de naastbiigelogdfl
w.atcrloop afvloeit.
Een gobr kic riolering wordt opgegeven 9 wanneer hier en daar een eind rioolbuis ligt 9 zonder
dat daar veel systeem in zit; tendele indetabellen.
Wenneer opgegeven werd dat er wel een riolering
in de gemeente voorkomt 9 kn dat betekenen dat deze
prima in orde is; dit is het geval wanneer er een
centrale riolering is niet zuiveringsiarichting of
afvoer naar zee; in de regel echter bestaat de riolering uit verschillende onsanienhangende gedeelten,
die elk voor zich rioolwater, al of niet belast
niet faecalion, naar de naastbijgel ogen wat erloop
afvoeren
De tabellen op de volgende bladzijden geven
aan voor elke provincie voor elke gemeente naar
hun eigen opgave dc toestand van riolering en watervoorziening Een samenvatting van al deze uitkonisten geeft onderstaande tabel

1942
1942
194 /43
1946
1946
1942
1936
1948
1948

zuivere % percelen
ng
rioleri
tonprovincie
tal
aangesloten
welisidXig
geen
grek1
non-f
bij
elmee.
?
g<50
sel
--------------------------------4 7 29 x)
geen
17
alle
40
13 10
Friesland
1 41 x)
geen
15
11 13
23
Groningen
57 ±alle
24
1
2
8
3
24
7
34 +alle
Drenthe
6
4
37
20
7
11
Qlrerjjssel
50
20
19
22 8 24
22
4
9
54
7
Gelderland
25
2
16
45
5 4 56 1
6
66
5
Utrecht
0 116
0
20
37
5
Noord-Hoflaild 116
59
51
25
2
65 2
48
19
7(5
Noord-Brabont 143
17
52 2
48
76
1
34
1
9
111
Limburg
x) Voor Friesland en Groningen zn de opgaven
voor de waterleiding van het jaar 1949.
Opvallend is
1. dat er nog zoveel gemeenten niet zijn aangesloten bij een waterleiding en indien al dat dan nog
lang niet alle percelen van leidtngwater zijn voorzien; ook vele febrieken, vooral zuiv elf abriokeri
hebben geen leidirigwater;
2.-

dat in de drie noordelijke provincies tonnenstelsel regel is voor het opvangen der faecalien,
dat het aantal gemesnte]iike rioolwater-zuiveringsinrichtirigen zeer klein is.
lJat dit laatste betreft in verscheidene geaeen.ten is men weer bezig aan plannen ter verbetering van de bestaande toestand die vaak bedroeveLad is Het is verheugend te ervaren dat b.v0
de provincie Hoord-Brabant vooraan gaat met te
trachten door streekplannen een radicale oplossing
van het vuilwatervraagstuk te bereiken0 Mogen deze
plannen niet afstuiten op de kosten
Daarnaast zijn vele gemeenten 9 die hun riolering wel in orde hebben of aan het verbeteren zijn.
r zijn gomee:iten, waar het ben dcle door rioles, opgevangen rnenagewater loopt in de naastbijgelegen water3 er zijn andere waar men in de kern, de
oude stad, alles bij het oude laat en de nieuwe wijken rioleert; het aldus verzamelde rioolwater
wordt dan op de in die oude stad nog bestaande watc-rlopen afgelaten0 In de loop der jaren zijn verscheidene grachten gedempt, overkluisd of op andere wijze voor het ontvangen van al dat rioolwa-ter er slechter op geworden.
Het aantal gemeentelijke zuivaringsinrichtingen
is opvallend klein0 Men aarzelt om de geweldige
kosten 9 die de bouw en de exploitatie van een goede
zuiveringsinricrbing meebrengt 9 o.a. omdat het
rioolwater daarheen moet gevoerd worden;, dit
brengt met zich mee een goede voorziening van het
gehele 9 jarenlang verwaarloosde riolennot.
Dat rictneia er in ons land verschillende
gemeenten zijn, die op voorbeeldige wijze het afvalwater-vraagstuk hebben opgelost strekt allen ten
V 00 rb es 1d0
In het algemeen belang kwam het ons voor met
teostemming en riet medewerking van de betrokken
diensten van enkele grote gemeenten te laten zien
op welk een wijze de riolering is ingericht0
treft men kaarn 11
Als bUlagen A 9 B C
ten en beschrUving aan0
Terwijl dergelijke oplossingen van het vuilwatsrvraagstuk als voorbeeld gesteld kunnen worden,
zal ieder. die ter plaatse bekend is, kunnen opmerkon dat vaak nog geen volledige oplossing werd bereikt door deze gemeentelijke verbeteringen;, dit zal
paO het geval zijn wanneer ook het industriele afvalwater in goede baneri' is geleid.
van het vuilwater-vraagstuk kan
in ons ILand alleen worden_ogslostdoor samciiwcrki-ng
envan de inissHb _Werdl ïn
trieen0

-2?OVERZICHT DER PROVIJCIES
FR IE SLAJD
gemeenten
Achtkarspelefl
Baarderadeel
Barradeel
Bildt het
Bol sward
Dantumadeel
Dokkum
Doniawerstal
Ferwerderadeel
Franeker
Franekeradeel
Gaasterland
Harlingen
Haskerland
Heerenveen
Hemelumer e.a.
Hennarderadeel
Hindelopen
Idaarderadeel
Kollumerland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Menaldurnadeel
Oostdongeradeel
Ooststelltûgwerf
Opsterland
Rouwerderbem
Sloten
Smallingerland
Sneek
Staveren
Tietjerksteradeel
Utingeradeel
Westdongeradeel
Woststellingwerf
Wonseradeel
Workam
Wyrnbritscradeel
Ylst

riole-tonneil- waterleiding
ring stelsel % aangeslotal

-

ja
ja
ja

ja
-

ja
ja
t.d.

-

ja
ja
ja

-

ja
t,d.
ja
ja
t.d.
ja
ja
t.d.
ja

-

t.d.
ja
ja
t.d.

-

ja

t.d.
t.d.
t.d.
t.d.

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

geen
92
85
83
97
20
49
78
82
91
71
geen
96
55
35
81
73
91
96
geen
97
80
86
83
82
geen
29
92
99
59
100
95
44
87
30
28
72
83
81
91

De % aansluitingen aan de waterleiding betekent dat de woningen aansluitbaar zijn op het leidingnet, maar nic-t dat deze ook alle aangesloten zijn. Deze opgaven zijn verstrekt door de diiecteur van het Provinciaal Watr1eidingbedriif te
Leeuwarden; zij dateren van 1 Januari 1949. De opgaven omtrent riolering enz. zijn genomen uit de
enqute-1jstefl door de gemeente-diensten in 19421943 ingevuld. De industrie en, door de gemeenten
opgegeven, zin op de kaart ap 17, bijlage 3 aangegeven.
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gemeenten

Adorp
Acluard
Appixigedam
Baflo
Bedum
Beerta
Bellingwolde
Bierum
Deifziji
Eenrum
Ezinge
Finsterwold-e
Groningen

Grootegast
Grijpskork
Haren
Hoogezafld
Hoogkerk
Kantens
Kloostorburen
Leek
Leens
LoDpersure
Marure
Meeden
Middelstus.
Midwolda
Muntendam
N. Fekela
N. Schans
Nieueiolda
ioordbroek
Noorddilk
Oldehove
Onstwedde
Oldekerk
Oude Fekela
Sapperneer
Scheemda
Slochteren
Steduni
Terrnunten
Ten Boer
Uithuizen
Uthuizermeeden
Usquert
Ulruni

NG

EN

riolering tonnen % woningen
aanwezig stelsel aangeslotal
bil Wat'leiding
ja

100%
100

90
60

ja
ja
ja

100%

geen
100 ?
geen
geen
gen
72

-

ja
-

t.d.
ja

-

ja
ja
ja
ja
t.d.

-

t.d.
ja

ja
-

t.d.
t.d,

-

ja
j.

-

t.d,
ja

-

t.d,
t.d.
t.d.ja
t.d.
t.d.
ja

?
?

100%
t.d.
100%

?

100%
100%
t.d.

-

100%
t.d.

?
?
?

80? %
ja

?

100%
100%
100%
1001/ro
100%
ja
ja

?

100%
100%
100%
ja
ja
ja
ja
ja

?

100%
ja
ja
ja
98 %
ja
ja
ja
ja

95

98 ?

70
geen
98 contr.
riol.
naar
Zee
geen
97 ?
65
80
90

90
geen
geen
70
70
geen
80
70
geen
95 ?
83
geen
75
90
90
80
70
geen
80
97 ?
60
60
70
40
60
75
70
70
geen
Veendam-
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Veendara
Vlagtwedde
Warffum
Wildervank
Winsum
Winschoten
Wedde
Zandt
Zuidbroek
Zuidhorn

riolering
aanwezig

tonnenstelsel

ja

ja

t.d.
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

-

t.d.
ja

%

woningen
aangesloten
bij waterleiding
90 centr.
riool
22
70
85
92
92
geen
geen
80
80

daar de opgaven der gemeenten in 1942.
De getallen der aansluitingen aan het waterleidingnet zijn in 1949 bijgewerkt door de directeur
van de Provinciale Waterleiding; de getallen
waarachter een vraagteken is geplaatst zijn opgaven
der gemeenten, naar hij meent alleen van de kom.
De in.dustrieen zijn aangegeven op de kaart, Map
20 9 bijlage 4.
Gemeentelijke Zuiveringsinrichtingen komen in
Groningen niet voor.
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gemeenten

riolering
aanwezig

------------------Anloo
ja
Assen
ja
Beilen
Borger
ja
Coevorden
Daalen
Diever
Dwingelo
Emrien
ja
t.d
Eelde
Gasselte
t..
Gieten
Havelte
Hoogeveen
ja
ja
IVIppel
Norg
Nijeveen
Odoorn
Oosterhesselen
Feize
Roden
Rolde
Ruinen
Ruinerwold.
Slen
Schoonebeek
Srnilde
Vries
Vledder
ja
Westerbork
de Wijk
Zweeloo
Zuidiaren
ja
Zuidwolde
-

% woningen
tonnen- aangesloten
stelsel bi.j de waterleiding
-----------geen
?
100
(bijna)
ja
geen
?
geen
ja
ja
75
geen
50%
geen
ja
geen
?
ja
15
25
ja.
Ccen
ja

98
84
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

geen
70
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
gèen
geen

?
ja
?
ja

geen
geen
geen
geen

?

97

4

Naar de opgaven der gemeenten in 1942 en 1943.
De industrieen zijn, eveneens naar de opgaven
der gemeenten aangevuld door persoonlijk bezoek,
zijn aangegeven op de kaartMap 20, bijlage 4 en Map
23, bijlage 2.
Gemeentelijke zuiveringsinrichting te Beilen.
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gemeenten

riolering
aanwezig

E L
tonnenstelsel

% der wofliflgsfl
aangesl.op waterleiding

90
enkele
ja
Alrnelo
2
Ambt iDelden
91
ja
t.d.
Avereest
geen
ja
Bathrnen
96
ja
ja
Blokzl
t.d.
1650
perc.
ja
Borne
486
perc.
t.d.
Dalfsen
t.d.
ja
Stad iDelcien
65
ja
geen
Denekamp
ja
100
Deventer
geen
ja
Diepenheini
20
Diepenveen
ja.
t.d.
80
Enschede
ja
ja
94
Genemuiden
100
Giethoorn
ja
100
Goor
96
Gramsbergen
ja
88
Haaksbergen
50
DenHam
49
ja
Hardenb erg
86
ja
Hasselt
213 pero.
Heino
50
ja
Rellendoorn
ja
100
Hengelo
60
t.d.
Holten
ja
96
Kampen
30
ja
Losser
geen
Markelo
60
Nieuw Leusen
ja
Old.ernarkt
55
ja
56
OILst
ja
100
ja
Oldenzaal
ja
90
Canon
56
ja
ja
Ootnarsurn
88
Raalte
56
ja
ja
Rijssen
98
Staphorst
ja
Steenwi1k
99
98
Steenwijkerwold
t.d.
20
Tubbergen
74
ja
Vollenhove
t.d.
6
ja
Vriezenveen
WanûeperVeefl
95
geen
Weorselo
t.d.
30
Wierden
t.d.
geen.
Wijhe
t.d.
78
IJsselmuiden
ja
t.d.
100
ja
Zwartsluis
98
ja
Zwolle
enkele
Zwoller Karspel
Naar opgaven der gemeenten. in 192+6/1948
De industrieen zijn aangegeven op de kaart Iitap 25
bijlage 2.
Gemeentelijke zuiveringsinrichting bevindt zich in.
Denekarap, Haaksbergen en Ootmarsum; in Enschede is
een zuiveringsiarichting in wording.

-

-

-

-

-

-

-.
-

-

-

--

-
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g erneenten
Aalten
Angerlo
Arnhen't
Apeldoorn
Barneveld
Bergh
Borculo
Bruinmen
Didain
Dinxperlo
Doesburg
Doetinchein
Doornspeyk
Duiven
Ede
Eibergen
Elburg
Epe
Ernielo
Gendiingen
Gorssel
Groenlo
Harderwijk
Hattem
Heerde
Herwen & Aerdt
Hoevelaken
Hengelo
Huinnielo & Keppel
Laren
Lichtenvoorde
Lochera
reede
Nijkerk
Oldebroek
Pannerden
Putten
Renkum
Rheden
Roozendaal
Ruurlo
Scherpenzeel
Steenderen
Voorst
Vorden
Wageningen
Warnsveld
Wehl
Vestervoort
Wint er swijk
Wisch
Zelhern
Zevenaar
Zutphen

riolering tonnen- % woningen
aanwezig stelsel aangesloten
-------------------. waterleidirig
90
ja
geen
100
ja
80
ja
geen
t.d.
60
55
geen
ja
geen
t.d.
85
96
ja
ja
89
geen
geen
70
ja
45
ja
geen
geen
ja
geen
ja
75

-

ja
ja

t.d.
ja
ja
ja
ja

t.d.
-

t.d.
t.d.

-

ja
ja

-

ja
ja

-

t.d.
ja

-

t.d.
ja

ja
-

ja.

15

20
55
60
enkele
100
geen
geen
geen
geen

90
98

50

t.d.
2
geen
geen

98
98

enkele
geen
34
geen
geen
geen

90
70

geen
geen

90
79

geen
65
100
Naar-

Taar de opgaven der gemeenten op de enguete in
1946/1947.
De industrieen vindt men aangegeven op de
kaart, Map 23 bijlage 7.
De gemeenten Aalten, Doetinchemn, Ede, Eibergen, Gendringen, Groenlo, Lochemn, Winterswijk en
Wisch hebben een zuiveringsinrichting.
De zuiveringsinrichting voor de gemeente
Apeldoorn is in uitvoering.
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gemeenten
Abcoude
Achttienhoven
Amerongen
Amersfoort
Baarn
Benschop
de Bilt
Breukelen
Bunnik
Bunschoten
Cothen
Doorn
Driebergen
geranes
Haarzuilen
Harmelen
Hoenkoop
Hoogland
Houten
IJsselsteijn
Jutphaas
Kamerik
Kockengen
Langbroek
Leersum
Leusden
Linschoten
Loenen
Loonersloot
Ioosdrecht
Lopi
1\Ilaarn
Maarssen
ivIaarsseveen
Maartensdijk
Mijdrecht
Montfoort
Nigtevecht
Odijk
Ouderijn
Folsbroeh
Renswoude
Rhenen
RuwiEl
Schaikwijk
Snelrevaard
Soest
Stout nburg
Tienhoven
Tuil en Yt Waal
Utrecht
Veenendaal
Velcihuizen

tonnenriolen
aanwezig stelsel

-

ja
ja

ja
-

t.d.
ja

t.d.
-

t.d.
ja
ja

t.d.
ja
ja
t.d.
ja
ja

-

ja
ja

-

t.d.
ja
enkele
enkele
enkele
-

%

woningen aangesloten bij de

99 x
95
55

93
82
99
98
98
99

geen

90
70
80

96
90
96
98
geen

98
97
95
90
97 X
65
geen
4?
65

99
72
20
99

60

90
70

100 (bijna)

90

100 (bijna)
100 (bijna)

99
97

100 (bijna)
10

85
100 (bijna)

82
geen

80
geen

87

60

99

80

94

-30-

%
Vinkeveen
Vleuten
Vreeswijk
Vreeland
Werkhoven
estbroek
Wijk bij Duurstede
Willeskop
Wilnis
Woudenberg
Zegveld
Zeist
Zuilen

ja

ja
ja
ja

30 percelen
-

woning'n aan89

99

100 (bijna)
100 (bijna)

99
97 X
90

80
22
98
87
100

Naar de opgaven der gemeenten in 1942 en 1943.
De industrieen, evene'ns naar de getneeiite-opgaven, aangevuld door persoonhilk bezoek, zijn aangegeven op de kaarten Map 13, bijlage 1 en 2.
Amersfoort en Zeist hebben een gedeeltelijke zuivering.
x opgaven 1949.
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iOORD - HOLLAND
gemeente n.

tonnenriolering
stelsel
aanwezig
-------------t.d.
-

Aalsmeer
Abb ekerk
Akersloot
Alkmaar
Amsterdam
'Tieuwer Amstel
Ouder Amstel
Andilk
Ankeveen
Anna ±aulowaa
Asnendelft
Avenhorn
Barsingorhorn
Bennebroek
Eeernster
Beets
Bergen
Berkhout
E v e - - w J-I j k
.Blaricura
Bloemendaal
Blokker
I3oTenkarspe1
Eroek op Langendijk
Broh in Waterland
Bnssnni
Caliansoog
Gastricum
Dienen
Jdarn
Egmond Binnen
Jgnon.d aan Zee
Enkhuizen
Graf t;
s G-raveland
Grootebroek
Haarlem
Haarlemreri iede
en Spaarnvioude
Haarlernmermeer
Harecka:spel
Heemskrk
Heemsede
Heerhugowaard
Heiloo
den Helder
I-Iensbroek
Hilversum
Hoogkarspel
Eoogwoud
Hoorn
Huzen
Ilpendarn

-

t.d.
ja
ja
ja
t.d.

-

t.d.
t.d.

-

t.d.
ja
t.d.

ja
-

ja
t.d.
ja

ja
-

ja
ja
ja
t.d.

ja
ja

ja
ja

-

% der woningen

aangesloten bij
dewater1eidifl
99
83
80
86
100
90
70
89
100

97
95
95
92

-

100
85
70
92
70
99
85
100
92

-.
ja
ja

-

-

95
100
90
100
100
55
92
95
75
100
100
100
100
94
100
85

-

9LL

ja
ja

-

ja
ja

-

85
100
95
98
98
91
100
90
99
98
94
100
Jisp-

t.d,
ja

-

ja
-

-

ja

-32riolering
aanwezig
------------------------Jisp
Katwoude
Koedijk
Koog aan de Zaan
ja
Kortenhoef
Krommenie
ja
Kwadijk
Landsneer
Laren
ja
LLumen
StMaarten
ja
Medemblik
Middellie
t.d.
Mid.woud
t.d.
Monnikendarn
Muiden
ja
ja
Naarden
t.d.
Nederhorst den Berg
Nibbixwoud.
Nieuwe Niedorp
Oude Niedorp
Obd.a.
Oosthuizen
ja
Oostzaan
OpLneer
Opperdoes
Oterleek
Oudendijk
ja
Oudorp
St Fancras
ja
Fureierend
ja
de Rijp
Spanbroek
Sybekarspel
t.d.
Schagen
Schellinkhout
Zuid & Noord Scherraer Scherrnerhorn
Schoorl
Twisk
ja
Uitgeest
Uithoorn
Ursern
Velsen
ja
Venhuien
t.d.
Wardr
Warm3nhuizen
t.d.
Wi-sperkarspel
VJervershoof
estwoud Zwaag
ja
Weesp
t.d
Vfestzaan
Wieringen
ja
Wieringerwaard
Winkel
gemeenten

tonnen- % der woningen
stelsel aangesloten bij

-

92

-

100

-

99
100
97
99
93
95
83
80
90
96
90
94

-

100

-

---

---

---

85
97
100
80
90
96
88
90
96
94
95
100

95
93

100
100

95
91+
93
99
96
100

93

100

-

95
95
99
92+
90
93
80
91+

-

80
80

-

--

--

98
100
98
99
86

-

100
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Wonura
Woriner
Wormerveer
Wijdenes
Wijde Worrner
Zaandam
Zaandijk
Zandvoort
Zijpe

riolering tonnenaanwezig stelsel

%

der woningen
aangesloten bij
de
d. rg

-

-

-

-

100

-

100
100

t.d.
t.d.
ja
ja
ja

-

-

-

85

98

100

97

99

93

De gemeente Amsterdam heeft 3 zuiveririgsinrichtingen de gemeente Haarlemrnermeer voor Badhoevedorp, verder Heiloo en Hilversum. De gemeente Zandvoort heeft vloeivelden.
naar opgaven der gemeenten in 1936
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riolering
aanwezig
gemeenten
--------------Aan e-R ixtel
Alem.
Almkerk
Alphen en Riel
Andel
ja
Asten
Baan e-Nas sau
Bakel en Milheze
ja
Beek
ja
Beek en Donk
Beers
Berg el
ja
Bergen op Zoom
Berghem
Berkel Ensch.ot
Ben ikum
B e st
Bladel en LIeterse ja
ja
Boxtel
t.d*
Boekel
ja
Boxrae er
ja
Breda
Budel
Chaam
ja
Cuyk
ja
Deurne
Diessen
ja
Dinteloord
Dinther
ja
Dongen
D rune n
Dungen
Du s Sen
Eersel
Eethen.
ja
Eincihov en
Emp el-Me erwi.jk
rigelen
Erp
Esch
ja
Etten Leur
ja
Fijns.art
ja
Geertruidenberg
Geff en
ja
G ei drop
ja
Gernert
Giessen.
ja
Gilze-Rijen
ja
Go in e
ja
Grav e
s-Gravenmoer
Maanen

tdnnenstelsel

enkele
enkele

enkele
enkele
enkele
enkele
-

enkele

% der woningen
aangesloten op
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.

95

geen
100
geen
geen
34
geen
60

50
geen
geen
geen

90

50
geen
40
geen
geen
88
60
geen
100
geen
geen.
geen
geen

99

40

90
75

44
geen
geen

75

100
geen
geen
25
30

50
97

100
70
90
100
100

75
75

75

100
1
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Halsteren
ja
Haps
Heesch
Heeswilk
Heeze
Heirnond
ja
Helvoirt
ja
s Hertogenbosch ja
Heusden
ja
Hilvarenbeek
ja
tI.
Hoeven
Hoge-Lage Mierde
Hoge-Lage Zwaluwe t.d.
Hoogeloon e.a.
Huybergen
Klundert
Leende
Liende
Lieshout
Lith
ja
Loon op Zand
Luikgestel
-.
Maarhezo
Made en Dremmel
Megen e.a.
t.d.
Sint Micheisgestel ja
Mierloo
t.d.
Miii
ja
Moergc-stel
t.d.
Nieuw Ginneken
ja
t.d..
Nieuw Vosserneer
\jsteirode
Nuland
Nunlen
Oeffelt
ja
Oirschot
Oisterwijk
ja
Oostelbeers
ja
Oosterhout
OpiOO

-

ja
Oss
Ossendrecht
ja
Oudenbosch
Oud en JjOUW Gastelja
putte
t.d.
Raarasdonck
t.d.
Ravensteyn
Rensel
Riethoven
Rijsborgen
Rijswijk
Roosendaal
ja
Rosalen
t.d..
Rucphen
Schaik
-

enkele
ja
ja
ja
ja
-
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aangesloten op
waterleiding
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geen

60
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90

90

99

100
geen
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geen

95

geen
geen

20
geen
geen

?

geen
85
geen

i

70

geen
40
60

25

geen
44
96
30
16

65

geen

75

25
geen
100
geen

90

geen

97

60
geen.

90

35

geen
geen
geen
geen
86
50
17

60
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Scbîjndel
Sint Oedenrode
Soaieren
Son en Breugel
Sprang-Cspelle
Standda3ibuiten
Steenbergen
Stiphout
Terhoijden
Teteringen
Tilburg
Uden
Udenhout
Valkenswaard
Veen
Veghel
Veidhoven
Vessern
Vierlingsbeek
Vlijmen
Vught
Wasrie
Waalwijk
Wanrooi
Waspik
Werken De
Werkendam
Westerhovdn
Wijk en Aalburg
Willemstad
Woensdrecht
Woudrichem
Wouw
Zeeland
Zevenbergen
Zundert

riolering
aanwezig

ja

t.d.
ja
ja
ja
t.d.
t.d.
ja

-

t.d.
ja

-

ja
t.d.
ja

ja
-

t.d.
t.d.
t.d.
ja

-

tonnenstelsel

----

ja

-

ja
ja

ja
ja
-

% der woningen
aangesloten op
waterleiding

75

35

geen
geen

95

90
81
geen

98

75

100

20

37
80
85

65
85
geen
geen
10
90

65

98
geen

99

geen
geen
geen

75
98
15
geen
60
geen.
100
geen

Naar de opgaven der gemeenten in 1948.
De industrieen, eveneens naar opgaven der gemeenten, aangevuld door persoonlijk bezoek, zijn aangegeven op de kaarten Map 25 bijlage 2.
Zuiveringsiarichtingn te Vught en te Oss; is-Hertogonbosch en Tilburg hebben zuivering voor enkele
wooncoraplexon.
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% woningen aangesloten bij de
g em.eenten
wat en eiding
--------------------------------------------------60
ja
Ariib y
100
ja
Amstenrade
geen
Arcen e.a.
geen
iBaxem
geen
ja
Beegden
ja
B e ek
95
geen
3a
Beesel
geen
ja
Belfeld
100
Bernelen
geen
Bergen e.a
98
Berg en Terblijt
100
B ing elrade
ja
92
Bocholtz
geen
Bo rgha ren
66
ja
Born e.a.
geen
Bro ekhuizen
100
ja
Brun sum
30
Bunde
100
Cad.j.er en Keer
geen
ja
Echt
70
ja
Eijsden
92
ja
Eislo
100
ja
Eijgel shoven
100
ja
Geleen
geen
ja
Gennep
20
Geule
geen
Grathem
geen
ja
Grevenbicht
98
Gro n sv ei d
geen
ja
Grubb evorst
84
ja
Gulpen
geen
ja
Had en
geen
ja
Heel en Fanheel
100
ja
Heer
100
ja
Heerlen
geefl
ja
Helden
50
ja
Herten
geen
ja
eythuizen
ja
?%
Ho ensbro ek
geen
ja
Horn
geen
ja
Horst
98
ja
Hulsberg
geen.
H n s ei
geen.
Itt eren
geen
Jakerk
100
ja
K er la de
geen
t.d.
Kessel
100
Ki irnrnen
100
(bijna)
ja
Linbricht
30
ja
Linnen
geen
ja
Maa sbracht
geen
ja
Maasbree
riolering
aanwezig

-

-

-

-

-

genieenten
Maasniel
Maastricht
Margraten
Meerlo
Meerssen
Melich-Herkenbos
Merkelbeek
Meyel
Mheer
Montfoort
Maak en Middelaar
Munstergeleen
Neer
Nederweert
Nieuwstadt
iieuwenhagen
Noorbeek
Nuth
Obbicht-Fapenhoveri
Ohé en Look
Ottersura
Oiersbeek
Postelholt
Roermond
Roggel
Roosteren
Sevenuni
Schaesberg
Schiminert
Schinnen
SchinveldSint Geertruid
Sint 0di1iiberg
Sittard
Sirapelveld
Slenaken
Spanbeek
Stein
Stevensweert
Stramproi
Susteren
Swalmefl
legden
Thorn
Ilbach en Overwornis
Illestraten
Urniond
Vaals
Valkenburg
Venlo
Venray
Vlodrop
Voerendaal
Wansum.

riolering
aanwezig
ja
ja

--

ja
ja
ja
ja

-

ja

ja
ja

-

ja
ja

-

ja
ja

-

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

-

ja
ja

-

ja
ja
ja

-

ja
ja
ja

-

ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja

-

ja

woningen aan%gesloten
bij
de waterleing
60

84

99

geen
70
geen
100
geen
5

geen
geen
10
geen
geen
95
100
95
96

geen
geen
geen
98
geen
99

geen
geen
geen
100
90
40
7
100
geen
95
94
35

2
95
geen
geen
90
70
90

geen
geen
80
35
98
99

geen
geen
100
geen

t

-g

riolering
aanwezig
-------------------------ja
Weert
ja
Wessern
Wittra
ja
Wijlre
Wijnancisrade
gemeenten

% woningen aangesloten bij de waterleiding
65
geen
85
75
95

Naar de opgaven der gemeenten in 1948 en 1949.
De industrieen, eveneens naar de opgaven der
gemeenten, aangevuld door persoonlijk bezoek, zijn
aangegeven op de kaarten, Map 27 bijlage 2.
Tonnenstelsel komt in de Limaburgse gemeenten
niet voor.
Gemeentel'ilke zuivering van afvalwater te
Vaals en te Schaesberg.

AFWATERIiC VAlT N00RDH0LLAI'D
Noordhollands Noorderkwartier wordt in het noorden beg rensd door de /addenzee, in het westen door de
Noordzee, in het oosten door het IJsselmeer. Het land
bestaat uit een mozaîek van polders en droogmakerijen,
veelal van elkaar gescheiden door boezemwateren, die
alle op hoger niveau liggen dan de polders. in het
westen ligt de duinstreek, hier en daar onderbroken en
kunstmatig versterkt. Slechts langs deze duinrand treft
men landerijen en sloten aan, die met natuurlijk verval op andere boezemwateren uitmonden. Bijna alle polders en droogmakerijen - er zijn er in i\ioordholland
meer dan 400 - liggen lager dan het boezemwater, dikwijls verscheidene meters beneden N.A.P., zodat bij
waterhezwaar het water omhoog moet worden gebracht
door windmolens of door gemalen, om uitgeslagen te kunnen worden op de boezem.
èstfriesland, de Jaard- en Groetpolders en Anna
Paulowna, alsmede de fieringermeerpolder en de eilanden, vallen buiten het eigenlijke boezemgehied van
Noord-Holland en worden als zodanig niet besproken.
De boezemwateren zijn te onderscheiden in de volgende voornaamste gebieden, met achter de namen vermelde zornerpeilen in cm:
50
+ h.A.P.
Y - Noordzeekanaal :
57-62
+
Rijnland
:
50
Amstelland
;T;chermerboezem
5
60
laaksmaatshoezem en :
iliedorer Korrehoe,zem
De ooezen\ratordft en e.e polders hebben een vastgesteld zomer- en winterpeil, waar slechts noodgedwongen
van wordt afgeweken; bij overvloedige regen stijgt de
waterstand in de polders, het overtollige water wordt
dan uit de polders door gemalen op de boezem uitgeslagen en ten slotte langs een of meer boezems naar zee
afgevoerd. T-lot peil kan ook bij langdurige droogte dalen beneden het gebruikelijke en men is dan terwille
van de scheepvaart en de grondwaterstand gedwongen water in de boezem sri vandaar in de polder in te laten.
Als waterbron voor Noordholland henoorden het Y komt
daarvoor in aanmerking de loorcizoe met con gemiddeld
peil van 12 4 N.e.P. te Ymuiden (hoogwater gemiddeld 77
laaater
gw
gemiddeld 4 + D.A.P.) en het IJsselmeer met cen peil van 13 +
Do op verschillend niveau gehouden boezeniwateren
zijn door sluizen van elkaar gescheiden.
R9Ci1AIIJJ is in het noorden (het overige deel daarvan moet buiten beschouwing blijven, omdat het buiten
loord-Holland ligt) van het Y-Noordzeckanaal gescheiden
door sluizen to Spaarndam, to Halfweg en in de lostvarloronvaart to .msterdam; to Spaarndarn en iialfweg kunnen
gemalen water p het I:oordzoekanaal uitslaan.
IDt
e L is in hc zuiden bL. rsd
door do uvongonoomde sluizen van Rijnland, door de Am.
stolsluizon via hot sluizoncomnplox van de Jmsterdarnse
grachten en de lerwedokanaalslüizen van eostelland. In
het noorden :evOn cle sluizen te i:auerna en te ::laanciam
toegang naar echerme rboezem, terwijl de illec!lsluizen

-2de afscheid.gvormen van fatorland. Do Oranjosluizon
sluiten het iJ in het oosten af van het IJsselmeer,
de oordor-, iiddon- en Zuidorsluizen sluiten het
Noordzeekanaal af van de Noordzee. Bij de Oranjesluizon staat een gemaal dat bij waterbezwaar op het IJsselmeer kan uitslaan, gewoonlijk echter worden daarvoor do spuisluizon te IJmuiden gebruikt.
SCHEPJTERBOEZEM strekt zich uit van het IJ-Noordzoekanaal tot Don T-leider, liet noordelijkste stuk kan in
tijd van nood door de Zyper- en de Oude Sluis worden
afgescheiden, maar deze sluizen staan gewoonlijk open.
In hot oosten zijn te Edam, Igonnikendam, Schardam en
Lutjeschardam sluizen ter wering van hot Ijsselmeer.
In Don Helder zijn twee stel sluizen, terwijl nog een
aparte spuisluis aanwezig is in het Nieuwe Werk. Uitslaande gemalen komen niet voor, waterbezwaar wordt
langs alle bovengenoemde sluizen weggoloid. Iniaat van
IJssolrneerwater geschiedt te Y, onnikendani sedert de afsluiting van de Zuiderzee dus na 1932, langs een daarvoor geconstrueerde sluis. V66r die tijd, en ook nu nog,
kan langs Nauorna en in geringe mate ook langs Zaandam
Ioordzookanaalwater worden ingciaten.
FLAAKSIV.[AATSBOEZEM staat door sluizen bij de Zes
WTie ie n en te Rustonburg in verbinding met Schermerboesom. Door windbemaling bij de Zes Wielen, te Ouddorp en
bijRustenburg wordt bij waterbezwaar uitgeslagen op
Schermerboozom.
WATERLAND staat door de Willcmsluizen en de sluis
te Nieuwendam in verbinding met het Noordzeekanaal; te
Ivionnikondam geeft de Damsluis verbinding met het IJsselmeer; op de grens van Jaterland en Schormerboezom liggen de schutsluizen te Purmerend en te Monnikenciam. Enige gemalen ontdoen Waterland van waterbezwaar.
Alle polders kunnen hetzij doorsluizen, maar moesttijds door inlaatduikers water uit de boezem inlaten.
1-let zou te ver voeren deze inlaatduikers alle apart te
noemen.
Deze beschrijving van de watorstaatkundigo toestand van I:oordho1land is zr oppervlakkig. Bijzondor
hoclor hierover zijn te vinden in Nederland als polder
land, door A.A.i3eekman, en De zeeweringen en watrschappen van Noordholland, door D.Kooiman (Uitgave
W.V.Sarnsom, Alphen a/d Rijn, 1936).

-3DE WATE1WEÏWUILING IN NOOiDI-IOLLAND
Op het platteland in Noordholland worden overal
faecaliën en menagewater direct in de sloten geloosd.
Voor zover dit betreft alleenstaande boerderijen is
de vervuiling, die hierdoor veroorzaakt wordt, gewoonlijk niet van grote betekenis; er is wel plaatselijke
verontreiniging, doch de verontreiniging verspreidt
zich niet ver.
Deze verontreinigingen kunnen een bedreiging voor
de volksgezondheid vormen, n.l. dr, waar de faecalin
van typhuslijders of bacillendragers in het slootwater
worden geloosd en ditzelfde water wordt benut voor het
spoelenvan vaatwerk en melkgerei, waardoor de verbreiding van deze ziekte in de hand kan worden gewerkt.
Ondanks het feit dat de algemene invoering van de
waterleiding', de bedreiging van de volksgezondheid met
typhus e0a. besmettelijke darmziekten zeer, belangrijk
heeft verminderd, komt besmetting langs deze weg nog
herhaaldelijk voor.
':..fgezien van deze pathogeno betekenis, behoren de
faecalin in het algemeen tot de natuurlijke verontreiniging van water, die betrekkelijk gemakkelijk wordt
opgeruimd door natuurlijke processen, terwijl daarentegen het huishoudelijk afvalwater met z'n zeep- en sodagehalte in dit opzicht een ongunstige invloed op de
zelfreinigingsprocessen uitoefent.
Om een indruk te geven van de wijze, waarop op het
platteland de alleenstaande woningen voorkomen en tot
waterveroritreiniging aanleiding kunnen geven, verwijzen
wij naar de kaart, welke als bijlage 2 gevoegd is bij
Map 7, en die een beeld geeft van de Beemster. Je zien
enkele dicht bebouwde centra (Z.O.Beemstor - Ivïidden_
oemster) en verder hoofdzakelijk min of moer alleenstaande woningen. Deze zijn de oorzaak, dat tal van
tochten of sloten, zoals de Zuidersloot, de Middclsloot,
de chennerhornersloot, de Draaioordersloot, de Beetsersloot en verschillende sloten langs de hoofdwegen,
flink vervuild zijn. De vervuiling is hier in de eerste
plaats te wijten aan het afvalwater, afkomstig uit de
dichthebouwde centra, zij wordt echter onderhouden door
do alleenstaande boerderijen, die telkens kleinere hoeveelheden vuil in het, wat zulfreiniging betreft, reeds
uitgeputte water brengen, en daardoor een behoorlijk herstel van het water belemmeren.
Ofschoon dus de watorvorvuiling bij een alleenstaand huis of boerderij op zichzelf niet zeer belangrijk is, zien we bij een dichtore bebouwing op het platteland, waar hot afvalwater in de sloten wordt geloosd,
al spoedig een sterke vervuiling optreden, die dikwijls
haar invloed over een groot gebied doet gelden.
JJo oorzaak daarvan moet gezocht worden in het nauw
en ondiep zijn van de poldersloten, waarvan het onderhoud dikwijls te wensen overlaat, waardoor de watervorplaatsing gering is en watervorversing geheel achterwege
blijft.
gen achter het erf gelegen gruwelijke stinksloot.

-4waarin bovendien de resten van huisraad, met medeweten van de plaatselijke autoriteiten, worden gedeponeerd, vormt een welhaast onafscheidelijk beeld van
de landelijke omgeving. Bovendien ontwikkelen zich in
dergelijke ondiepe wateren de larven van de steekmug
zeer rijkelijk. De overvloed van steekmuggen (Culex
pipiens) ten plattelande in de zomeravonden voltooien
met de overvloed van vliegen, die dikwijls het gevolg
zijn van een gebrekkige verwijdering van huishoudelijk
vuil, het landelijke beeld.
1oord..Holland telt ruim 120 gemeenten, waarvan
het grootste gedeelte op het platteland ligt en dus de
bovenbeschreven landelijke toestanden in verschillende
graden te zien geeft.
Van de gemeenten met landelijke toestanden werden
er tientallen bezocht
In de landelijke gemeenten treffen we veelal de
zg. linthebouwing aan, waarbij de waterleiding aan de
voorzijde in de huizen wordt gevoerd, terwijl als regel aan de achterzijde het afvalwater in de daar aanwezige sloten of vaarten wordt geloosd.
Je bebouwing geschiedt daar uitsluitend langs de
bestaande wegen en poldersloten.
Als tweede type vinden we de oude vest ingstadjes
en -steden, waar de kern van de stad gevormd wordt
door een grachtenstelsel, waaraan de huizen zijn gebouwd met een singelgracht, waarlangs oorspronkelijk
de verdedigingswerken (wallen, vesten) waren aangelegd,
die echter veelal zijn gesloopt. Daarbij kunnen we onderscheid riaJ.en tussen de stadjes die weinig gegroeid
zijn, zoals bijv. gnkhuizen en Hoorn, en die, welke in
de laatste 100 jaar grote uitbreidingen hebben ondergaan buiten de singeigracht, waardoor het grachtenstelsel in het oude centrum, dat nu ook het rioolwater van
deze nieuwe wijken ontvangt, in een overmatig vervuilde toestand geraakte. Voorbeelden hiervan zijn: Amsterdam, Haarlem, Alkniaar; zie voor Amsterdam bijlage A.
Tenslotte zijn er gemeenten, die noch het eerste,
noch het tweede type hebben, doch een eigen karakter
bezitten, zoals Velsen, Den Helder en de grote villadoren Hilversum, Bussum, Bloemendaal eed.

-5—
INDELï G VAi\ 1-lET 01jDEhZ OEK
1-let onderzoek naar de vervuiling van de oppervlaktewateren in Noord-Holland werd verdeeld in drie ruh r ie ken:
le. een enquête naar de gegevens, die bij de plaatselijke autoriteiten van provincie en gemeente bekend waren;
2e. onderzoek en informatie ter plaatse;
3e, onderzoek naar de vervuiling, veroorzaakt door zuivelfabrieken,
acLl. De enquête werd gehoiden door het zenden van een
vragenlijst aan de besturen van alle gemeenten. In het
geheel werden ca. 130 vragenhijsten verzonden; slechts
op 2 is geen antwoord ontvangen.
heeds in 1912 is door het Hoofdbestuur een enquête
naar de watervervuiling van Noord-Holland ingesteld
door het rondzenden van een vragenlijst. Uit de ingekomen antwoorden is toen geen rapport samengesteld.
ad2, a
Vele werdl5ezocht en de daar aangetroffn vivuild.e wateren zoveel mogelijk in kaart gebracht.
Bij het onderzoek en de informatie ter plaatse,
zijn wij uitgegaan van de vroegere indeling van NoordHolland in gebieden, die onder 6én gezondheidscommissie
vielen. Aan de voormalige 3ecretarissen dezer commissies danken wij waardevolle gegevens. Bijlage 4 geeft
de verdeling van goord-Holland in gemeenten en gezondheidscomrnissiegebieden weer.
Het ioordzeekanaa1 werd met medewerking van de
Ilijkswaterstaat aan een uitvoerig chemisch en biologisch onderzoek onderworpen en bewerkt als map 9.
Deashronnen werden opgezocht; ge.evens daarover verzameld en het water op chloorgehalte onderzocht; medewerking verleenden de betrokken polderbesturen; cJ.e resultaten vindt men in map 8.
ad. 3. 1iaenoeg alle zuivelfabrieken, ca. 80 zijn bezocht; bij de directies werden inlichtingen ingewonnen
en de toestand ter plaatse en in de omgeving bol-:eken,
hier en daar aangevuld door chemisch wateronderzoek; de
resultaten daar van vindt ren in map 7.
Als bijlage 2 is voorts bij deze map gevoegd een
kaart, waarop de waterverontreiniging, onderscheiden
in verontreiniging door faecalien en menagewater,
door zuivelfabrieken, en
door and ere industrieên,
is aangegeven.
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Akersloot
Alkmaar
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Andijk
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Beemster
Beets
Bennebroek
Bergen
Berkhout
Beverwijk
Blaricum
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Heemstede
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Heiloo
Helder (den)
Hensbroek
Hilversum
Hoogkarspel
Hoogwoud
Hoorn
Huizen
Ilpendam
Jisp
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+) Het cijfer achter de naam geeft aan, onder welk nwiner de
gemeente op de kaart, welke als bijlage 1 bij deze map is
gevoegd, is te vinden,
x Gemeenten welke bezocht zijn
xx zie map 3. Landelijke Gemeenten
xxx zie map 4. Vestingsteden
xxxx zie map 5. Gemeenten met bijzonder karakter.

xxx
x
x
xx
x
x
x

x

x
x
x

xxxx
x

xx
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
xx
x

xxxx
x
x
x

Nuiclen
Naarden
Nederhorst den Berg
Iibbixwoud
Liedorp i'Jieuwe
iiedorp Oude
ieuwer Amstel
Oljdam
Oosthuizeri
Dostzaan
Opmeer
Opperdoes
Oterleek
Oudendijk
Ouder Amstel
Oudkarspel 1)
Oudorp
Purmerend
Rijp de
Schagen
Scharwoude Noord 1)
Scharwoude Zuid 1)
Schellinkhout
Schermerhorn
Schoorl
S5.nt riaarten
Sint Pancras
Spanbroek
3ybekarspeL
Twisk
Uitgeest
Uithoorn
Ursum
Velsen
Venhuizen
Jarder
:armenhuizen

115
116
124
30
16
15
110
51
71
99

50

20
57
66
119

44

xxx
x

x
x
x
x
x
x
x

xx
xx
x

x
x

56
76
69
4.5

x

33

xx

46

65

Je e s p
114
Ieesperkarspe1
113
:ervershoof
23
iestwoud 1)
29
96
Jestzaan
Jieringen
4
Uieningermeer
5
Jieningerwaard
7
11
inke1
Tïognum
3
Jormer
80
Jornierveer
32
iijdenes
Yijclewormer
{3
98
dam
Zaan
Zaandijk
95
Zandvoort
104
Zuid- en Noordschermen 64
36
zwaag 1)
6
Zijpe
j)e Streek (tussen Hoorn
en Enkhuizen)

41
13

49
35
37
19
7
111

5
93
31

72

43

1) De Gemeenten Oudkarspel, Noord-Scharwoude en Zuid-Scharwonde zijn na het onderzoek bijDroek op Langendijk gevocd;
Testwoud en Zwaag zijn verenigd tot cie gemeente estwouLwaag.

Map 2, bijlage 3
(behoort bij bijlage 4)
LIJST VikY GLIEI'ITEN II' M)ORDH0LLiND
GER:GbcHIKT_AAR DE NURS WAAR0ITDER ZE OP DE
KRT DIE ALS BTJLAGE 4 BIJ DEZE MAP IS GEVOEGD, VOORKOMEN.
1 den 1-lEider
2 Anna Paulowna
3 Callantsoog
4 Wierngcn
5 Wieringermeer
6 Zijpe
7 Wieringerwaard
8 Schagen
9 harenkarspel
10 Barsingerhorn
11 Winkel
13 St.Maarten
14 heerhugowaard
15 Ouue Liedorp
16 Nieuwe fiedorp
17 Hoogwoud
18 Abbekerk
19 Twisk
20 Opperdoes
21 Medemblik
22 Nidwoud
23 Wervershoof
24 Andijk
25 Enkhuizen
26 Bovenkarspel
27 Grootebroek
28 Hoogkarspel
29 Westwoud T)
30 I:ibbixwoud
31 Vc-nhuizen
32 Wijdenes
33 SchellinkhOUt
34 Blokkor
35 Spanbroek
36 Zwaag ')
37 Sijbekarspel
38 Wognum
39 Berkhout
40 Hoorn
41 Schoorl
42 Bergen
43 Warmenhuizeri
44 Oudkarspel t)
45 1oord-ScharWoUde ')
46 Zuid-bcharWoUde ')
47 Broek op Langendijk

48 Koedijk
St,Pancras
Opmeer
Obdam
Hensbroek
53 Egmond aan Zee
54 Egniond binnen
55 Alkmaar
56 Ouddorp
57 Oterleek
58 Ursum
59 Avenhorn

49
50
51
52

60 iieiloo
61 Castricum
62 Lirnrnen

63 Akersloot
64 Zuid- en Toordschermer
65 i chermerhorn
66 Oudendijk
67 Beets
68 Graft
69 De Rijp
70 Beemster
71 Oosthuizefl
72 Warder
73 hicdeiie
74 Kwadijk
75 Edam
76 Purmerend
77 Heemskerk
78 Uitgeest
79 Krommenie
80 Wormerveer
81 Jisp
82 Wormer
13 Wijde Wormer
84 Tipendam
85 Katwoude
86 Iionnikendam
87 Marken
88 Broek in Waterland
89 Landsmeer
90 Amsterdam
92 BEverWijk
93 Velsen
94 Assendeift

') De genieenten Oudkarspel, Noord_ScharWoUde en ZuidScharwoudE- zijn na het onderzoek bij Broek op Largendijk
gevoegd; Westwoud en Zwaag zijn verenigd tot de gemeente
Westwoud-Zwaag.

95. Zaandijk
96. Jestzaan

97. Koog a/d Zaan
98, Zaandam
99. Oostzaan

100. Haarlemmerliede en
3paarnwoude
Bloemendaal
103.
104. Zandvoort
105. Haarlem
106. Heemstede
107. Bennebroek
10. Haarlemmermeer
109. Aalsmeer
110. Nieuwer Amstel
111. Uithoorn

112.
113.
114.
115.
116.
117.
11e.

119.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Diemen
Jeesperkarspel
iIeosp
Muiden
Haarden
Huizen
Blaricum
Ouder Amstel
's-Graveland
Hilversum
Bussum
Laren
Nederhorst den Berg
Ankoveen
Kortenhoef

/

?

.w

OVERKLUISD
GEDEMPT

LEIDEN
SCHAAL :IOOOO

BULAGE 02

BULAGE Dl

Bijlage A
Oemeente: WSTEfWAIV{ (Buiksloot, Durgerdam, Holysloot,
Hieuwendam, i.?ansdorp, 3chellingwoude, Sloten, Sloterdijk, latergraafsmeer, Zunderdorp, Diemerbrug,
Oud Diemen, Osdorp)
Inwoners: 770 744 (1946)
Aioleri: in de gemeente Amsterdam zijn niet gerioleerd: de gordeigrachten en d landelijkegedee]ten,
zoals bijv. Holysloot, Osdorp, Sloterdijk; landelijke
gedeelte van atergraafsmeer, Zansdorp, Zunderdorp en
Durgerdam zijn ookn.iet gerioleerd.
Aan de Overkant van het ZJ en in TuindorpOostzaan is de oudste bebouwing niet op de riolering
aangesloten (zie kaart bijlage
De riolering van de overige gedeelten is van een gemengd
stelsel, behalve in de stadswijken West, een deel van
Zuid en een deel van Oost, waar het hemelwater afzonderlijk wordt afgevoerd.
Het rioolwater van + 500 000 inwoners wordt in een centraal rioolstelsel verzameld en ongereini weggepompt
in het IJsselmeer.
Het punt van lozing ligt aan het einde van een strekdam
4 km uit de kust. De lozing geschiedt boven water.
De dagelijks geloosde hoeveelheid bedraagt bij droog
weer iiim 100 000 m3 per dag. Slechts zeer locale, niet
hinderlijke vervuiling van het IJsselmeer is hiervan het
evolg. Binnen een cirkel met een straal van 1000 1500 meter heeft de biologisch-chemische reiniging zich
voltrokken. Deze riolering is sedert 1913 in gebruik,
terwijl in 1937 de riolering van de kern der binnenstad
daarop werd aangesloten. +)
1-let rioolwater van Amsterdam-Noord wordt, - zij het
ook langs een afgesloten rioolstelsel - afgevoerd in
het IJ.
De gedeelten van de stad, die nôch aangesloten zijn
op de grote riolering naar het IJsselmeer, nôch op een
septic-tanks
op het opeen, lozen rechtstreeks af via
der
reinigingsinrichting
nbare water.
ZuiveripZ,sinstallaties
voor rioolwater:
Dr zijn 4 installaties, nl.
in West voor 150 000 inwoners
in Zuid voor 40 000
in Oost voor 8 000
Hot rioolwater der percelen langs de Amstelvoenso weg
wordt door een plaatselijke riolering gepompt naar een
kleine zuiveringsinrichting voor ce 2 000 inwoners. Het
gereinigde effluent vloeit in de Nieuwe Meer.
De reinigingsinrichting West loost het gereinigde
water in de Kostverlorenvaart; de reinigingsinrichting
Zuid in de Amstel bij de Omval; de inrichting Oost in
het polderwater van de atergraafsmeer.

4 Publieke Werken 1934 en 1950.

-2Dijlage A
Slib: de hoeveelheid uitgerot slib afkomstig van de
Tiveringsinstallaties bedraagt van de inrichting West
20 000 m3, van Zuid 12 000 m3 en van Oost 400 n13 per jaar;
dit slib is wel uitgerot, maar nog niet gedroogd; het
water.
bevat zeker
Driyendl: per jaar wordt uit de grachten opgevist
door middel ven een motorvlet niet schepnet 4070 m3 vuil.
er: per jaar wordt door handkracht gehaggerd 209 m3
en met de baggermolen 107 51E m3.
Fabrieken: Dr zijn twee gasfabrieke; de derde is niet
meer als zodanig in gebruik; het op dit terrein verrezen
gebouwen-complex, waaronder het Sportfond s enhad, loost
rechtstreeks in de Ringvaart. Vele andere fabrieken lozen
deels in de rioléring deels direct in het openbaar water:
grachten, Dnstel, het IJ, de 1-Inerlemmer-trekvaart e a.
De fabrieken aan de Noordzijde van het 13 zijn geen van
alle op de riolering aangesloten.
Zweminrichtingen: er is één gemeentelijke zweminrichting,
die in het Nieuwe Diep, een verbreding van het AmsterdamRijnkanaal, ligt en verscheidene particuliere ondernemingen, die in het z.g. Dovendiep, eveneens een verbreding
van dat kanaal liggen. Dan is er een particulier bad in
Sloten, dat gevuld en ververst wordt met oppervlaktewater
uit de Ringvaart; dit water wordt langs een primitief filter gevoerd en licht gechloreerd; het gebruikte water
vloeit in een lager gelegen poldersloot af. Verschillende
andere overdekte zwembaden zowel gemeentelijke als particuliere worden met loidingwater gevuld en het gebruikte
water vloeit in de riolering; 2 laten het gebruikte water
afvloeien in openbaar water n,l. het Floraparkbad in een
poldersloot en het Sportfondsenbad Oost in de Ringvaart.
Ter bestrijding van de waterveri ing
7aterverversi
in de binnenstad laat men iedere nacht, voorzover het
peil van het IJsselmeer en in de stadegrachten dit toelaat, ca. 0..5 - 1.5 millioen m3 water uit het IJsselmeer in. Gedurende dit inlaten zijn de sluizen tussen
het IJ en de grachten (met uitzondering van de Tester_
sluizen) en de amstelsluizen, gesloten. De hoeveelheid
ingelaten water bedraagt naar men meent +0.1 van de inhoud van het grachtenstelsel. Het water Tiordt door het
hoogteverschil tussen het peil van het IJsselmeer en
dat der stadsgrachten, en door het sluiten van verschillende sluizen, gedwongen om van oost naar weet door de
grachten te stromen. fl
Tien is door het eigenaardige verloop der grachten en het
daarmôde samenhangende westelijk deel der stad niet in
staat, Net verversingswater daarheen te leiden, waar
de grootste vervuiling heerst. Den is dan ook overgegaan tot riolering van de kern van de binnenstad. Het
overdag in een verzamelput opgevangen rioolwater van
dit gedeelte van de stad wordt des nachts buiten de
z.g. spitsuren gepompt in het hoofdriool in de Dauritskade, waarvandaan het water naar het IJsselmeer wordt
gepompt.
/ lozende op het oDenbare water
)Sedert 1943 functioneert een gemaal te Zeeburg,
zowel voor inlaten als voor uitslaan van water.

Bijlage A
Ondanks de uitgaven en de zorg ; die de Gemeente
Amsterdam zich ter wille van de verwijdering en reiniging van het rioolwater gétroost, zijn er verschillende plaatsen op te noemen, die men ernstig of matig
verontreinigd moet noemen. Dit ligt voor een gering
deel aan het feit, dat vooral van de landelijke gemeenten vele geannexeerd zijn en de daar heersende tostanden nog bestaan, voor een ander deel aan het fèit,
dat in verband met uitbreidingsplannen van de stad,
verschillende toestanden als 7?tijdolijk worden beschouwd.
Voor het grootste deel is vervuiling te wijten
aan de buitengewone zorgeloosheid van de aanwonende
bevolking, die zich van veel dat zij kwijt wil zijn
ontdoet door het in het water te gooien.
De voornaamste vervuilde plaatsen in de gemeente
Amsterdam zijn op de kaart, bijlage 2 van map 2, aangegeven.
Tengevolge van de lozing van rioolwater op het
IJsselmeer is; locaal ) in de onmiddellijke omgeving van de uitmonding der persleiding, vervuiling
te constateren.
Herhaaldelijk zijn klachten vernomen over de Amstel
nabij de Omval o.a. tengevolge van de lozing van
de Zuidorgasfabriek.
3 Hetzelfde geldt voor de Haarlemmertrekvaart, waarin
o.a. én de ïestergasfahriek én de Poetsdoekenfabriek
ongercinigd water lozen, dat ongewenste vervuiling
tot gevolg heeft.
In de Kostverlorenvaart kan des zomers een minder
gunstige toestand van het water waargenomen worden,
Ook de grachten in hot noord-westen der stad kan
men tot dc matig vervuilde gebieden rekenen.
Het Johan van Hasseitkanaal maakt hij ongunstige
weersomstandigheden de indruk, te veel rioolwater
te moeten verwerken.
In de landelijke, geannexeerde gemeenten zijn plaatselijk nog verschillende ongewenste vervuilingen
van het orenbare water. In Iatergraafsmeer vertoont
de Groote Tocht, de bij hevige regens verdund rioolwater van verschillende wijken ontvangt, matige vervuiling. Te Nieuwendem kan men hinderlijke vervuiling der sloten aantreffen.
CD

Viswater.
Het watergebied in en rondom Amsterdam met de vele geannexcede kleine gerne enten is zeer groot; op vele
plaatsen heersen nog landelijke toestanden met alle
voor- en nadelen. Merkwaardig mag het zeker heten dat
vele gedeelten van wateren als viswater verpacht worden, zelfs bepaalde grachten en andere gebieden vlak
hij de bebouwing gelegen;dit wijst er op dat daar toch
zoveel vis gevangen wordt, dat het de pacht opbrengt,

_L_
Bijlage A
Binnen de bebouwing verpacht worden o.a.:
de Aiistel tussen de schutsluizen en de Berlage-brug;
een gedeelte van de voorboezem van het Lozingskanaal;
de Entrep6thaven(gedeeltelijk);
het water gelegen aan de ingang van de Entrep6thaven;
de Nieuwe Vaart tussen de Dageraadsbrug en de Kattenburgerbrug, van de Singeigracht af tot aan het gemaal
te Zeeburg;
het Oosterdok, de IJgracht, de Dijksgracht, de Kattenburgervaart, de Uittenburgervaart, de Nieuwe Vaart van
de Dageraadsbrug af tot aan de uitwateringssluis nabij
hetgemaal en in de Nieuwe Vaart, buiten de 3chutssluizen over een lengte van 60 m uit de sluismuur gemeten;
de tadiongracht met de twee invaarten van de Schinkel
naar deze gracht;
. het Johan van Hasseltkanaal (Oost en west), het Tolhuiskanaaleen gedeelte vanhet Buiksloterkaiaal, het Motorkanaal, het 1-lamerkanaal, de Spijkerhaven, de Beitelhaven, het Papë.verkanaal, de Distelhaven en de Buikslotermeerhaven;
de Westhaven;
het IJ van het Tolhuispontveer af- tot aan het Noordzeekanaal en tal van andere gebieden, verder van de stad
gelegen.
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Bijlage B
Geme ente GRONINGEN
Inwoners: 12 82 (1 Jan.1946)
Riolerine: behoudens enkele verspreid liggende panden
is de geele gemeente op de riolering aangesloten.
Faecalin 3 huishoud en regenwater worden gezamenlijk
door een riool naar zee geloosd.
De kaart, bijlage 13 1, geeft daarvan een overzicht.
Door een pompgemasl wordt het rioolwater naar de Eems
geperst. Op bijlage 13 2 is het traject aangegeven. Het
rioolwater stroomt door een buis met een doorsnee van
1 m in zee, zoals de tekenimg op 13 2 aangeeft. De
middelbare vloed is daar ter p].aatse 0.50 m +
de middelbare eb 2,20mbJ. Het hart van de rioolbuis ligt 4,2 m
Vij
en de lengte vanaf de middelbare vloedlijn bedraagt ongeveer 64 m. Er staat ruim 2
m zeewater bij middelbare eb en ongeveer 5 m bij r!-iiddelbare vloed boven het punt van lozing.
Onderzoek naar de invloed van het rioolwater op het zeewater heeft slechts in 1931 een enkele maal plaats gehad;
de uitkomsten daarvan zijn niet gepubliceerd, maar waren
niet ongunstig.
Fabrieken: 6n zuivelfabriek en tweowasserijonlozen op
openbaar water, de overige lozen in de riolering.
Raterleidin: nagenoeg volledig aangesloten bij de Gemeente .aterleiding, Oneveer 450 panden, geleen
g op
verspreide plaatsen, zijn niet aangesloten.
Zwominricinen: een open bad,govoed door bronwater,
met overloop naar Eendrachtskade, en twee overdekte baden, i
door leidinwater en n door bronwater gevoed,
Dijycndui1 het Jinschoterdiep wordt tijdens de camagno van de zicTi buiten de cmeente hevindende strocartonca andure fahrieke:: eronreinîgd door drijvend vuil, bestaande uit schuim en afval, Door spuiing te Delfzijl
wordt zoveel mogelijk afgevoerd.
kitervervuiling: ondanks de volledige riolering die in
1925 tot stand kwam, kan men toch niet zeggen dat het
kanaalwater in de stad Groningen nooit vervuiling vertoont. In 1943 werd op enkele punten in de grachten gedurende korte tijd dagelijks water geschept en onder
zocht; de uikanwen daarvan vindt men grafisch voorgesteld
op bijlage 13 3. De grafieken tonen aan dat zelfs in
Januari, als door de lage temperatuur rotting gering is,
op de punten 3, 4 en 5 vervuild water voorkomt. Dit
houdt verbind met het stromon te ielfzijl, waarvan
men een kleine grafiek aantreft. De vervuiling in de
stad wordt zonder twijfel teweeggebracht door het industrie-water in de voenkolonie. Punten 1 en 2 vertoonden
op diu dagen geen vervuiling, aan iedere Groningor is
bekend dat b, v. het Vorbindingskanaal (2) in do zomer
verre van schoon is Ook het Schuitondiep (punt 5) wordt
door het opdringen van water uit het TIinschotordiep vervuild
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BULAGE B2

Bijlage 0
-1Geme ent e HEERLEN
Inwoners: 56 290 (1946)
Rio1erij praktisch is de gehele gemeente op de riolering aangesloten. Faocalin, huishoud- en hemelwater
worden gezanienlij.k door de riolen afgevoerd. De lozing
vindt plaats in de Caumbrbeek en de Geleenbeek met zijtakken.
Fabrieken: een wasserij, zuivolfabriek, abattoir en een
g asfabriek lozen alle in de riolering der gemeente en
vandaar in de boek.
ater1eid: praktisch alle percelen zijn aangesloten
bij het Gemeentelijk waterleidingbedrijf.
Zweminrichtingen: 66n open zwembad, dat niet gebruikt
wordt, aangôzien niet voldaan wordt aan de gestelde
voorwaarden, en 66n overdekte inrichting. Beide zwembaden worden gevuld met bronwater.
Drnd_vuil: komt niet voor.
Tonnenstelsel: bestaat niet
Huisvuil wordt opgehaald en naar stortpiaatsen gebracht.
Bij de beantwoording van deze vragen, schrijft de directeur van de Gemeente Jorken in Heerlen, de heer M.van der
Ven, is geen rekening gehouden met de Stoenkolenmijnen.
Het mijnwater wordt roorzover mij bekend is tot op zekere hoogte geklaard, alvorens het o de beken wordt
gebracht. Op het mijntorrcin van Staatsmijn EïA is een
grote gasfabriek in exploitatie. Voor eventueel nader
gewenste inlichting zou de vereniging zich tot de mijndirecties moeten wonden.
Bij het abattoir is een zuiveringsinrichting aanwezig,
dia echter reeds meerdere jaren niet meer in bedrijf is
(noodzakelijke herstellingon konden wegens matoriaalgebrok niet worden uitgevoerd). Spoedig zal echter een
aanvang worden gemaakt met het roviseren, zodat deze installatie binnen afzienbare tijd wederom in bedrijf zal
worden gesteld.
Er is reeds jaren een lan voor afdoende riolering met
zuiveringsinstallatie; dit is opgedragen om uit te werken aan de Veren, van Ned.Gemeenten.11
atervervuiig: alle wat erlopen zijn sterk vervuild;
op vcrdunning van het geloosde afvalwater met oorspronkelijk beekwator valt niet te rekenen: de oorsprong van
de Caumerboek bestaat zelfs helemaal uit afvalwater, die
van de Geleen nagenoeg.
Op de kaart, bijlage C 1, ziet men de plaatsen van lozing
van monage-wator en van mijnwater afzonderlijk aangegeven. Het huishoudelijk afvalwater heeft een betrekkelijk
laag chloorgehalte en veel org
a nische stoffen; het mijnwater daarentegen een hoog chloorgehalte en weinig organische stoffen, verschillende organische verbindingen
en veel bozinkbare delen. DL ide cor:iponenten vonrien te
zamon een zeer vuil water, dat zich moeilijk biologisch
kan herstellen, aangezien in do stromende boek do bzinkbare stoffen zich slechts ten dele in dode hoeken of als

-.2-.

ijla
vervolg
banken kunnen afzetten en verder worden meegevoerd.
Het zout wordt op geen enlçële wijze door biologische
reiniging aangetast en blijkt een uitstekende indicator voor geloosd mijnwater, en, daar het oorspronkelijke heekwater slechts zeer weinig zouten bevat, ook
voor huishoudelijk afvalwater, dat 200-300 mgr ci/l
bevat. Gunstig is dat het stromen van de beek, vooral
indien de bodem niet vervuild is en de beek niet diep,
de menging van het water met de lucht bevordert.
Er liggen enige waarnemingspunten in de gemeente Heerlen (10, 20 3 21 en 13); de analysen van het water op
die plaatsen genomen vindt men in map 27 en op de daarbij behorende kaarten aangegeven.
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Eijlage D

GEMFÏTE LEIDEN
Inwoners: 89 855, op 31 December 1949
- - _ Centrale riolering, waarop ongeveer 40
l~iolerin„
van de 12 000 woningen is aangesloten; overigens zijn
er verschillende riolen, welke later, na uitbreiding
der rioolwaterzuiveringsinrichting, op de centrale
riolering kunnen worden aangesloten.
Faecaliën, huisCD
houdwater en hemelwater worden gezamenlijk CD
geloosd.
Voorzover niet aangesloten o2 de centrale riolerin
wordt al et rioolwater Tn ae racflten eIoosa d.ï. ongeveer ou .
Zuivergpinrichtinj er is één gemeentelijke inrich
ting. Het Academisch Ziekenhuis heeft een inrichting,
waarin het afvalwater voorgereinigd wordt, waarna het
in de centrale riolering afgevoerd wordt.
Fabrieken: deze lozen rechtstreeks in de gracht of via
de gemeentelijke riolering.
iaterleiding: Alle percelen, behalve 150 woningen
zijn aangesloten bij de N.V.Leidmeest boerderijen
sche Duinwater Maatschappij.
Zweminri chti ng en: een open en een overdekte inrichting
lig
g en niet aan openbaar water en betrekken het water
uit eigen bronnen.
Tonnenstelsel: bestaat niet meer.
Huisvuilafvoer: naar rietland bij ieuwkoop, dat door
ophoging in teelland veranderd wordt.
Ue rot slib van de rioolwaterzuivering sinrichtin:
wordt deels verpacht en, na vermengd te zijn met vliegas en andere stoffen, veel voor de .Jestlandse cultures
gebruikt. Volgens mededeling van de pachter zou hij op
deze wijze 170 ha onder glas verzorgen. Hiervoor wordt
ook nog rioolslib van elders aangevoerd. De gemeentelijke plantsoendienst gebniikt ook een gedeelte van
het slib en ook de uit de riolen en beerputten gezogen
specie. Do hoeveelheid uitgerot rioolslib bedraagt
1000 tot 1400 m3 per jaar.
Bagerwerk en vuil-vissen: men onderscheidt drie soorten baggerwerk
a, hand baggerwerk
b. handdiepwerk
c, machinaal-diepwerk
a. FIandbrwerk beoogt het verwijderen van de slappe
bagger, Hiertoe zijn op diverse punten in de stadsgracht diepe gaten gebaggerd, waarin deze slappe modder bezinkt. Do verwijdering vindt plaats uit de hand
door gebruik van een baggerbeugel zonder lip, voorzien
van een groot schepnet met fijne mazon. Dagelijks zijn
met deze werkzaamheden 6 baggerlieden belast, die elk
een schuit, inhoudende 9 ton, baggeren. Iiot inachtneming van het onwerkbaar weer wordt op deze wijze elk
jaar tussen de 12 en 13000 m3 slappe bagger verwijderd.
Dit werk wordt uitsluitend verricht in verband met de
van het water door lozing van riolen
-

-

-2-

bijlage iJ
vervolg

rott ing van ingpwoon uil, enz.
Dit slib wordt verwerkt op baggeretalen tot z,g.n.
pootaarde voor de landbouw. De dikte van de sliblaag
is moeilijk aan te geven. In de laatste jaren is door
tewerkstelling van D.U,Y.arbeiders zeer veel aan het
schoonmaken van de stadsgrachten gedaan, waarbij wel
is gebleken, dat in meerdere grachten op de bodem een
betrekkelijk dikke laag bagger aanwezig was; dit varieerde vaii 10 tot 40 cm,
h. 1-let handdieowerk beoogt het wegnemen van opeenhopingen
voor lozingen van riolen, onderspoelen van bniggen e.d,
Dit zijn veelal vaste sliblagen van zand, ook wel ingeworpen puin etc., hetwelk als voor de dienst waardeloze afval wordt afgevoerd. Deze arbeid geschiedt eveneens met de handbeugel, doch voorzien van een lip en
klein baggernet.
c. 1-let machinaaLdiewerk beoogt het op diepte brengen en
houden van dc grachten voor de scheepvaart, b±t geschiedt
met een kleine baggermolen. De specie wordt in onderlossers gëstort, welke dagelijks, getrokken door een
sleepboot, worden vervoerd naar grote plassen, om voor
oeverbescherming te dienen. Met inbegrip van de onder
b bedoelde diepspecie wordt op deze wijze uit de grachten opgehaald een hoeveelheid specie groot 7500 m3 per
jaar.
Tenslotte wordt de oppervlakte van de openbare wateren
dagelijks gereinigd van allerlei drijfvuil Dit geschiedt
door middel van een motorvisaak, voorzien van een mechanisch beweeghaar schepnet. 1-let vuil wordt door de
stroom aangevoerd van de omliggende dorpen (het komt
z.g. van buiten) en ook wel door de ingezetenen in de
grachten geworpen») 1-let is voor de dienst waardeloos
en wordt afgevoerd gelijktijdig met het huisvuil en fahrieksvuil. Jaarlijks wordt zo ongeveer 100 m3 vuil
door de dienst uit de openbare wateren opgevist.
Nashrift
Uit deze gegevens, zo volledig afgestaan door de directeur van Gemeentewerken te Leiden, de heer D.Boogerd,
kan men opmaken, hoeveel aan vuil de Leidse graohten te
verwerken krijgen. 1-let gracht ennet was vroeger veel
uitgebreider dan nu; men heeft in de loop dor jaren
verschillende stukken jpdemt; daarbij werd in de bedding van de te dempen gracht een soort riool gelegd,
-----------7) Naar een mondelinge mededeling van iemand, die reeds
jaren aan het Rapenburg woont, hoort men elke avond dat
vuilnisvaten in het water geledigd worden en veel ander
vuil in het grachtwater gegooid; er schijnen voor de
meer dan overbevo1ko huizen niet genoeg vuilnisemmers
te zijn om hot vuil te kunnen bevatten, dat in de dagen
tussen het ophalen daarvan zich ophoopt

)

v s rv 012:
waarop het afvalwater van do langs de gracht staande
huizen kan afvloeien. Enkele gedeelten van het grach
tonnet heeft men overkluisd; daarbij wordt de oorspronkelijke breedte van de gracht gehandhaafd en een gewelf
aangebracht, waarop dan de straat komt te rusten. Op
het hierbij gevoegde kaartje, bijlage D 2, is voor dit
rapport getekd de toestsnd zoals die thans is; men
ziet daarop welk een klein gedeelte van de oorspronkelijke grachten nog als open water over is. Terj1 de
ovorkluisde, waarin natuurlijk het rioolwate1 van de
aanliggende huizen vloeit, dezelfde opnoemcapaciteit
heeft als de oorspronkelijke gracht, is deze van de gederçipte gedeelten zeer verkleind en daar de inhoud van
de gracht_riolenu alle in de resterende grachten uitkomt, kan men daaruit afleiden dat deze voortdurend
ovofbelast zijn.
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LANDELYKE GEMEENTEN

Beschrijving van de toestand in de Gemeente:
AAL SMEER
BEEMS TER
v
CASTRICUM
EDAM-VOLENDAM
s-GRAVELAND
H AARLFUJ1ERMEER
KOEDIJK
KORTENH OEF
LAND SMJEPL
NIEUWER AIYSTEL
OUDER AJ'STEL
SCHAGEN
STREEK de
UITGEEST
UITHOORN
WORIvIER
WORI'IER VEER
Z AANDATVï

blz. 1
blz. 3
blz. 7
blz, 9
blz.1O
blz.11
blz.12
blz.13
blz.14
blz.15

blz.16
blz.17
blz. 1
blz.19
blz.20
blz.21

blz.22
blz.24

blz.25

Cemeente: AALSMEER
Inwoners: 971
Riolering:
In hoofdzaak voor de uitbreiding en de kom van het
dorp. Van de 2444 percelen zijn totaal ca. 475 aangesloten. In de uitbreiding, omvattende ca. 260 percelen, worden faecalin gedeeltelijk en huishoudwater
geheel door de riolering verzameld,. opgepompt en geloosd op de Molenvliet (zonder zuivering). In de
dorpskom worden van ca 200 aangesloten percelen huishoudwater en van enkele ook faecalin via een gemeenteriool geloosd op de vaarten en sloten. Voor het overige worden faecalin via septic-tanks op omliggende
wateren geloosd of ze worden opgevangen in gesloten
beerputten, die meest van gemeentewege worden geledigd.
Hemelwater wordt meestal rechtstreeks geloosd op sloten, doch soms ook op de riolering. De riolen lozen op
het hoezemwater van verschillende polders.
Fabri eken:
Een noodslachtpiaats, een lak- en verffabriek, twee
inrichtingen voor melk- en boterbereiding, ca 1000
kwekerijen. Lozing in het openbare water.
.Ïaterleiding:
Provinciaal Taterleidingbedrijf Noordholland.
Alle percelen zijn aangesloten.
Zweminrichtingen:
2 open zwembaden, 1. Groote Poel in de festeinderplas, en 2. Boezemwater Oosteinde.
Drijvend vuil:
Alle sloten en vaarteti zijn min of meer vervuild; afval kwekerijen, kroos, vuil van de riolering. Veel
doodlopende sloten en veel lozing van faecalin en
huishoudwater. Het drijvend vuil wordt van Gemeentewege zo goed mogelijk weggevist.
Men heeft dwars door de gemeente Aalsieer heen
wegen aangelegd, waardoor sloten, die vroeger in verbinding met de plas stonden, afgesneden en daardoor
doodiopend geworden zijn. De watervervuiling is daar
door erger geworden. Enkele sloten in de bebouwde kom
zijn sterk vervuild, doch het merendeel voert tamelijk
goed water, doordat zij diep en breed zijn. In de
Stommeerpolder, in de uitbreiding loopt een zeer sterk
vervuilde sloot dwars door een weiland1 Deze sloot
ontvangt rioolwater door middel van een klein gemeentelijk rioolgomaaltje. De sloot loopt uit in de Molenvliet, die ook sterk vervuild is. Vele sloten staan in
verbinding mat de I-iaarlemmerrneerringvaart, die echter
niet belangrijk vervuild is. Do festeindorplas bevat
practisch schoon water.

