actief aandeel gehad. De verwerking van de vele
duizenden analyseresultaten, welke niet op het
instituut plaats vindt, nadert nu zijn voltooiing.
Radiochemisch onderzoek
De voorgenomen bouw van kerncentrales en de
aanwezigheid en ontwikkeling van diverse kernfysische laboratoria gaven in 1956-1957 aanleiding tot de opzet van het radiochemisch laboratorium van het Instituut.
In het kader van het Internationale Rijnonderzoek werd in 1958 aangevangen met een systematisch uitgevoerd radiochemisch onderzoek op de
betrokken bemonsteringsplaatsen. Tevens werd
het uit Belgie afkomstige water, in verband met
de controle van een met dat land gesloten Tractaat, (te weten de Westerschelde en het Kanaal
Gent-Terneuzen) alsmede het Ijsselmeer, in het
programma opgenomen. Een jaar later werd dit,
eveneens op basis van het met Belgie gesloten
Tractaat, uitgebreid met de Maas en een aantal
van zijn zijriviertjes. Het laboratorium voor radiochemie verricht dit onderzoek zelfstandig en
brengt zelf rapporten uit. Zoveel mogelijk worden de bemonsteringen gecombineerd met die,
welke voor andere doeleinden worden uitgevoerd.
Hydrohiologisch onderzoek
Een ander nieuw aspect werd in 1966 aan het
wateronderzoek toegevoegd, namelijk systematisch hydrohiologisch onderzoek. Op meer incidentele wijze had dit in de jaren daarvobr al
plaatsgevonden op diverse plaatsen langs de grote
rivieren. In 1966 en 1967 beperkte het systema-

tische onderzoek zich tot een tiental plaatsen
langs de rivier de Maas. Vanaf 1968 is dit pro¬
gramma verminderd tot enkele plaatsen langs
deze rivier, waardoor gelegenheid ontstond ook
de diverse Rijntakken in het systeem op te nemen.
Het Grote Routine Programma
Het onderzoek van de grote rivieren gaf in 1964
weliswaar een volledig, doch nog weinig overzichtelijk en samenhangend beeld van de waterkwaliteit. Sommige takken werden systematisch
onderzocht, andere incidenteel, afhankelijk van
losse initiatieven en van de capaciteiten der be¬
trokken laboratoria. In 1965 werden al deze onderzoekingen gebundeld tot een groot systema¬
tisch geheel, waarin alle takken van de grote
rivieren Rijn en Maas, op in totaal ca. 35 plaat¬
sen, met een frequentie van eenmaal per twee
weken, worden onderzocht. De frequentie op de
plaatsen van het Internationale Rijnonderzoek,
te weten Lobith, Gorinchem, Vreeswijk en Kampen, en op de plaats waar de Maas ons land binnenkomt, te weten Eijsden, bedraagt eenmaal per
week. De monsters worden steeds min of meer
volledig chemisch onderzocht; eenmaal per
maand vindt ook een uitgebreide bacteriologische analyse plaats. Het aantal analyses per
monster is uitgegroeid tot gemiddeld 18. Dit betekent, dat alleen reeds van deze wateren per jaar
30 X 25 X 18 + 5 X 50 X 18 = ca. 18 000 gegevens ter beschikking komen. De uitkomsten
van het radiochemische onderzoek worden, zoals
hierboven vermeld, apart verwerkt. Die van het
hydrohiologisch onderzoek zijn niet te beschrijven met het woord „analyseresultaat” en vallen
dan ook hier buiten.

^Men zij er zich in de waterhuishouding van bewust,
dat men met kunstmatige reiniging niet alles kan
bereiken en dat het gezonde mime oppervlaktewater
aitijd het iaatste woord zal moeten spreken in de
onschadelijkmaking der afvalstofferi’.
(Prof. Mom)
‘In alle twijfe! en onzekerheid is slechts een ding
zeker: waar geen besmetting is met pathogene kiem
of virus, daar is geen ziekte'.
(Ir. Ribbius)
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Bemonsteringsvaartuig Dr. L. F. Kamps

Dit programma zal in de komende jaren worden
voortgezet, aangevuld met nieuwe bemonsteringsplaatsen in het Hollandsch Diep - Haringvliet, nadat dit laatste water van de zee is afgesloten. Het spreekt vanzelf dat al deze gegevens
niet in de kast terecht mogen komen, doch in de
openbaarheid moeten worden gebracht. Een verwerkingsgroep is al enkele jaren lang bezig dit
voor te bereiden, en hopelijk zal in 1970 met
publikatie van de gegevens vanaf 1965 een begin
worden gemaakt. Het is de bedoeling dat per jaar
een overzicht, bijvoorbeeld genaamd ‘Jaarboek
der Waterkwaliteit’ (dit naar analogie van het
reeds jaren door de Rijkswaterstaat gepubliceerde ‘Jaarboek der Waterhoogten’) zal verschijnen.
Daarnaast zal de enorme hoeveelheid gegevens
in allerlei richtingen worden uitgewerkt, o.a. om
na te gaan hoe de tendenzen van de verontreinigingen met diverse stoffen zich ontwikkelen. Hiervoor zullen 00k de gegevens ouder dan 1965 wor¬
den gebruikt. Van meer wetenschappelijk belang
is de studie van de interacties die tussen de verschillende stolfen bestaan of zouden kunnen bestaan, en de invloed van de fysische omstandigheden hierop (bv. rivierafvoer, temperatuur, zuurstofgehalte, B.0.D.5, ammoniumion, nitraation,
diverse vormen van het fosfaation, zwevende stof,
bacteriegehalte enz.). Vooral de laatste vorm van
verwerking, waarvoor nu eenmaal veel gegevens
nodig (en nu ook beschikbaar) zijn, zou nieuwe
gezichtspunten kunnen opleveren. Dit tijdrovend
pionierswerk, waaraan de verwerkingsgroep een
groot deel van zijn tijd zal gaan besteden, zal misschien een bijdrage kunnen leveren aan de ontsluiering van de geheimzinnige vorm van leven,
dat in een oppervlaktewater aanwezig is.

6.

ANDERE ONDERZOEKINGEN, MET NAME VERRICHT

MET BEHULP VAN HET LABORATORIUMVAARTUIG
‘DR. L. F. kamps’

Waterkwaliteit

De projecten, waarvoor dit vaartuig wordt ingezet, bestonden aanvankelijk voornamelijk uit di¬
verse onderzoekingen betreflfende de waterkwali¬
teit. Hiervan is reeds eerder gewag gemaakt: o.a.
het Eems-Dollard-estuarium, de Westerschelde
en het Noordzeekanaal werden uitgebreid onderzocht. Medewerking werd en wordt verleend aan
diverse onderzoekingen van het bacteriologisch
laboratorium naar de verspreiding van rioollozingen in de randmeren langs de IJsselmeerpolders en in de zee langs de kust van Scheveningen.
Meer wetenschappelijk gericht is het onderzoek
naar de bacteriologische hoedanigheid van niet
door lozingen ter plaatse verontreinigde estuaria,
zoals het Hollandsch Diep-Haringviiet en (voor
1969) het Hollandsch Diep-Volkerak-Zijpe-Keeten-Oosterschelde. Het Ijsselmeer wordt 4 a 6
maal per jaar uitgebreid op zijn chemische hoedanigheden onderzocht. Een apart aspect hiervan
vormt de uitstroming van de IJssel in het Ketelmeer, waar het water tot rust komt en de kwaliteit ervan merkbaar verbetert, doch waar het
bodemslib sterk verontreinigd blijkt te zijn.
Tevens wordt de verbetering van het water in een
stromende rivier nagegaan in het nauwelijks door
plaatselijke lozingen verontreinigde Maaspand
Grave-Lith. Ook de grote havengebieden, zoals
de Nieuwe Maas - Nieuwe Waterweg met al zijn
zij havens, worden regel matig gecontroleerd.

‘‘Beleid behoort gegrondvest te zijn op moed
en te leiden tot trouw\
(Prof. Mom)
‘Hoe edeier het produkt, hoe onedeler het afvalwater'.
(Ir. Ribbius)
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Fysisch onderzoek

Naast de onderzoekingen naar de waterkwaliteit
wordt ook aandacht besteed aan de fysische
eigenschappen van de oppervlaktewateren. Voor
een belangrijk deel wordt hierbij medewerking
verleend aan grote objecten van andere instan¬
ces. Zo werd in 1966 deelgenomen aan een onder¬
zoek naar de mogelijkheid tot reiniging van een
door verschillen in zoutgehalte gestratificeerd
water (Veerse Meer) door luchtinblazing, onder
auspicien van de Deltadienst van de Rijkswaterstaat. Diverse malen is deelgenomen aan diffusieproeven met behulp van de fluorescerende kleurstof rhodamine B, onder auspicien van de Mathematisch-Fysische Dienst van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat. Hiervan kunnen worden genoemd de
Westerschelde (1965), de zee van Petten tot Texel
in 1966 en de Grevelingen in 1968. In 1969 werd
eveneens medewerking verleend aan de k.e.m.a.
te Arnhem, bij het vervolgen van de watertemperatuur in de loop van het Amsterdam-Rijnkanaal,
als gevolg van de lozing van een relatief grote
hoeveelheid koelwater van de elektriciteitscentrale te Utrecht.
Ook zelfstandig is het laboratoriumvaartuig in
staat fysisch onderzoek te verrichten. Hieronder
kan bijvoorbeeld worden genoemd de bepaling
van het zuurstof-inbrengend vermogen van een
stuw in een rivier, zoals in de Maas te Lith en in
de Rijn te Hagestein. Doch de meeste aandacht
wordt besteed aan mengingsverschijnselen in di¬
verse typen wateren, met behulp van de reeds
eerder genoemde kleurstof rhodamine B. Het
schip is ingericht tot het al varende continu meten
van de concentratie van deze stof, terwijl ook

losse monsters kunnen worden verwerkt. Een der
eerste onderzoekingen van dit type is verricht in
een diepe plas, waarin rioolwater wordt geloosd
(Elst), en waarin inblazing van lucht en vooral
windwerking voor een verassende goede circulatie en menging bleken te zorgen. Een ander ob¬
ject bestond uit havens met een getijbeweging
(in de omgeving van Dordrecht), die op hun uitwisseling met de langsstromende rivier werden
onderzocht. Deze uitwisseling bleek (zoals werd
verwacht) des te slechter te zijn naarmate de
kleurstof verder achterin de haven werd geloosd.
In het Noordzeekanaal werd getracht de uitwis¬
seling in verticale zin tussen de door verschillen
in zoutgehalte gestratificeerde waterlagen na te
gaan. Deze uitwisseling bleek niet aantoonbaar
te zijn. Op sommige plaatsen in de grote rivieren
werd het verdunningseffect nagegaan van de on¬
der diverse omstandigheden geloosde kleurstof,
o.a. als een puntlozing in het midden van de
rivier en als een continue lozing vanaf de oever.
Kennis omtrent al deze verspreidings- en men¬
gingsverschijnselen is van zeer veel belang bij de
beoordeling van de toelaatbaarheid van een lo¬
zing onder bepaalde omstandigheden, vandaar
dat er veel aandacht aan wordt besteed.
NASCHRIFT

De hierboven gegeven opsomming, hoewel niet
volledig, maakt wel duidelijk dat door de Afdeling Oppervlaktewater, daarin bijgestaan door
en in samenwerking met de diverse laboratoria
van het instituut, verwerkingspersoneel, het labo¬
ratoriumvaartuig ‘Dr. L. F. Kamps’, en niet te
vergeten het personeel dat zorg draagt voor het
nemen van de routinemonsters in de grote rivie-

DE RIJNVERGIFTIGING

‘Een spelevaart op Vader Rijn
vermaakt ons onbedaarlijk.
Maar met een flinke scheut venijn
wordt vader toch gevaarlijk.'
(Chronos, De Tijd 24 juni '6g)
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Laboratorium riza
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ren, zeer veel gegevens worden verzameld en verwerkt. Deze hoeveelheid zal nog toenemen; in dit
geval behoeft slechts te worden gedacht aan uitbreiding van het routine-bemonsteringsprogramma met de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen,
het Ijsselmeer, de randmeren, eventueel de belangrijkste badstranden, en met het nagaan van
de gevolgen van de lozingen van grote persleidingen op diverse plaatsen in ons land, enz.
De resultaten hiervan dienen in hoofdzaak voor
vier doeleinden:
1. Controle van de waterkwaliteit van in eerste
instantie de Rijkswateren.
2. Onderzoek naar de wetenschappelijke achtergronden van de daarbij waargenomen verschijnselen.
3. Beoordeling van de toelaatbaarheid van reeds
bestaande of mogelijk toekomstige lozingen van
afvalwater.
4. Het opdoen van ervaring, teneinde deze ter
beschikking te stellen van 00k andere waterbeheerders dan alleen de Rijksoverheid.
Een deel van de resultaten van het verrichte en
nog te verrichten werk vormt de achtergrond
voor beslissingen, genomen in incidentele situaties, en voor adviezen, verstrekt naar aanleiding
van inviduele vragen. Er wordt echter naar gestreefd, zoveel mogelijk van de verkregen en nog
te verkrijgen gegevens in de openbaarheid te
brengen.
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Het Riza en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
Ir. J. H. Jansen

Bij het schrijven van een bijdrage voor de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het riza over de relatie van het Instituut en de Wet Verontreiniging Oppervlakte¬
wateren is het geboden dat de schrijver zich een
aantal beperkingen oplegt.
Aan het tot stand komen van een wettelijke regeling voor de bestrijding van de waterverontreiniging wordt reeds zeer lang gewerkt. Een groot
deel van de aktiviteiten heeft plaatsgevonden
voor de oprichting van het riza in 1920. Omdat
hieraan op een andere plaats in deze uitgave aandacht zal worden besteed, wordt er in deze bij¬
drage aan voorbijgegaan. Wei wilde ik nader ingaan op het tot standkomen van het huidige wetsontwerp, alhoewel ik mij ervan bewust ben, dat
terughoudendheid geboden is omdat veel van de
discussies die tot de huidige wet hebben geleid
van vertrouwelijke aard zijn geweest. De verleiding is tenslotte groot om in deze beschouwing
00k een blik in de toekomst te werpen. Tot nu
toe is de rol van het Instituut beperkt geweest tot
het medevoorbereiden van deze wet; door deze
wet wordt echter niet meer geschapen dan een
middel om de strijd tegen de waterverontreiniging op een betere basis daadwerkelijk ter hand
te nemen. In wezen geldt voor de vijftig-jarige,
dat de toekomst meer door de wet zal worden
bepaald dan dit in het verleden het geval was.

De enige maatregel die tot het in werking treden
van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
van rijkswege was getroffen, was een aantal voorzieningen in de nieuwe Hinderwet, waarvan het
ontwerp op 3 november 1950 aan de Tweede
Kamer werd aangeboden. Deze wet verscheen op
15 mei 1952 in het Staatsblad (Stb. 274), terwijl
de in werkingtreding bij Koninklijk Besluit van
24 december 1952 werd bepaald op i februari
1953. Hoewel deze nieuwe Hinderwet mogelijkheden opent om de gevolgen van afvalwaterlozingen tegen te gaan, kan zij de zo noodzakelijke bescherming van het oppervlaktewater tegen
vervuiling niet op bevredigende wijze tot stand
brengen.
Dit is vooral een gevolg van het feit, dat lozingen
van huishoudelijk afvalwater niet onder deze wet
vallen en het moeilijk is binnen de jurisprudentie
van de Hinderwet tegen reeds bestaande indus¬
tries lozingen op te treden. Bovendien geldt voor
de meeste lozingen van industrieel afvalwater, dat
zuivering het beste kan plaatsvinden in grotere
collectieve zuiveringsinstallaties. Via de Hinder¬
wet kan het tot stand komen van collectieve zui¬
veringsinstallaties echter niet worden bevorderd;
deze wet maakt het slechts mogelijk zuiverings¬
installaties per bedrijf voor te schrijven.
Bij het in werking treden van de Wet Verontreini¬
ging Oppervlaktewateren zal de Hinderwet niet

‘!k zou kunnen zeggen, dat ik een voorstander van
de COD-bepaling ben om ongeveer dezelfde redenen,
die Churchill tot een voorstander van de democratic
maakten. Immers luidde een van zijn uitspraken:
‘Ik ben voor democratie, omdat ik dat de minst slechte
staatsvorm vindj
(Ir. Jansen)
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meer van toepassing zijn op inrichtingen voor
zover deze tengevolge van het brengen in oppervlaktewateren van afvalstoffen, verontreinigende
of schadelijke stoffen naar buiten gevaar, schade
of hinder kunnen veroorzaken. Deze bepaling is
toe te juichen, omdathet betekentdataan degene,
die afvalwater brengt in oppervlaktewater slechts
ingevolge een wet voorwaarden kunnen worden
opgelegd. Toch is dit niet steeds het inzicht geweest. Zo adviseerde de inmiddels opgeheven
Commissie inzake waterverontreiniging in een
overigens voortreffelijk advies, dat voor een belangrijk deel de grondslagen van de huidige wet
heeft bepaald, nog in 1958, dat de Hinderwet op
het terrein van de waterverontreiniging onverminderd van kracht moet blijven. Het is, aldus
de commissie, namelijk niet uitgesloten dat een
afvalwaterlozing in de onmiddellijke omgeving
gevaar, schade of hinder kan veroorzaken, doch
dat zulks de waterbeheerder op grond van het
plaatselijk karakter minder interesseert. Het is
goed hier nog eens op te wijzen, want het betekent (voor de meeste waterbeheerders is dit
reeds thans een uitgemaakte zaak) dat water¬
beheerders er bij de lozingen van afvalwater niet
alleen op moeten toezien, dat deze lozing in de
totaliteit van het waterbeheer geen bezwaren oplevert, maar dat tevens de voorwaarden zo luiden
dat ook plaatselijk verontreiniging wordt voorkomen.
Een algemeen verbod tot het brengen van afvalstoflFen in oppervlaktewateren, met de mogelijkheid tot ontheffing van het verbod, is op advies
van de reeds eerder genoemde Commissie inzake
Waterverontreiniging in de wet gebracht. In het
ontwerp van 1955 werd gesteld: ‘het behoort tot
de huishouding van de openbare lichamen te

waken tegen nadelige beinvioeding van de onder
hun beheer staande wateren door verontreinigen¬
de of anderszins schadelijke stoffen of vloeistoffen’. Hit de gekozen definities blijkt dat in de
loop der tijden toch wel nuanceverschillen zijn
opgetreden. Blijkt in de huidige definitie meer het
inzicht, dat lozing van afvalstoffen in principe ongewenst is en moet worden verboden, waarvan
onder voorwaarden ontheffing kan worden verleend, in de oude formulering stond meer de na¬
delige beinvioeding van het oppervlaktewater
voorop. Deze ontwikkeling is wel te verklaren
uit de snelle toename van de afvalwaterstroom.
In het verleden was op vele plaatsen in de Nederlandse waterhuishouding het zelfreinigend vermogen nog wel voldoende om het afvalwater zonder al te veel problemen in het oppervlaktewater
af te voeren. We groeien thans echter meer en
meer naar een situatie, dat voor lozing op de
niet-zoute wateren zo goed mogelijke technische
voorzieningen moeten worden getroffen om de
hoeveelheid afvalstoffen te beperken. Het zelf¬
reinigend vermogen moeten we thans steeds meer
beschikbaar houden voor de ‘nareiniging’ van
effluenten van zuiveringsinstallaties.
Een ander punt dat in de definitie van het ont¬
werp-1955 opvalt is dat aan alle openbare licha¬
men die wateren beheerden, de zorg voor de
waterkwaliteit werd opgedragen. In de wet, zoals
deze door de Staten-Generaal is aanvaard, wor¬
den voor de waterkwaliteit van de rijkswateren
het rijk en voor alle overige de provincie verantwoordelijk gesteld. Desgewenst kunnen Provinciale Staten de ‘bevoegdheid’ opdragen aan lagere
overheden. Op dit punt hebben vele boeiende en
vaak emotionele discussies plaatsgevonden. Hier
zou sprake zijn van het uithollen van de water-

. . . En diis: wat is natinir nog in dit land?
Een stukje bos ter grootte van een krant.’
(Jacques Bloein, 'De Dapperstraat')
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schapstaak; de wetgever zou hier in strijd komen
met artikel 206 van de Grondwet waarin aan
Provinciale Staten de bevoegdheid is gegeven
waterschappen in te richten, terwijl in deze wet
aan diezelfde Staten ‘bindende directieven’ werden gegeven ter bantering dier grondwettelijke
‘bevoegdheid’. Van andere zijde werd hier tegenover gesteld, dat door het opdragen aan alle beheerders (waterschappen) die zo sterk in de agrarische sfeer wortelen een juiste afweging van de
belangen niet kan worden verwacht. We mogen
mijns inziens, achteraf toch wel gelukkig zijn, dat
de tekst in de wet is gekomen, zoals die er nu
in staat. Enerzijds biedt deze voldoende mogelijkheden om tot een gedecentraliseerde aanpak te
komen, anderzijds kan worden voorkomen, dat
de decentralisatie zo ver gaat, dat een adekwate
aanpak van het afvalwatervraagstuk door te grote versnippering ernstig zou worden bemoeilijkt.
De ontwikkeling in de afvalwaterzuivering gaat
ook steeds meer in de richting van het bouwen
van grotere regionale zuiveringsinstallaties, waar
het afvalwater van meerdere plaatsen wordt gezuiverd. Deze op zichzelf juiste ontwikkeling behoeft door het waterkwaliteitsbeheer zoals zich
dat nu begint af te tekenen niet te worden geremd. Wat ook nog opvalt is dat pas later in de
ontwerpen van de wet op meer passende wijze
het stelsel van heffingen is ingevoerd. Een algemene klacht over het ontwerp van wet van 1955
was dat het zo ingewikkeld was. Wie dit ontwerp
er nog eens op naleest en dit vergelijkt met de
thans voorliggende wet komt tot de conclusie,
dat het oudere ontwerp nog vrij eenvoudig was.
Maar gezien het Juridisch ingewikkelde beheer
van ons oppervlaktewater was een eenvoudiger
redactie niet goed mogelijk.

Met bovenstaande kanttekeningen zou ik dit gedeelte van mijn bijdrage over het tot stand komen
van de wet willen besluiten.
Op grond van allerlei bepalingen zijn er ook in
het verleden door het Instituut adviezen uitgebracht over voorwaarden waaraan degenen moeten voldoen die afvalwater lozen. Deze voorwaar¬
den werden soms opgelegd in het kader van de
Elinderwet - in het bij deze wet behorende Hinderbesluit is bepaald dat het riza in veel gevallen
in de gelegenheid moet worden gesteld om advies
uit te brengen alvorens de gevraagde vergunning
mag worden verleend - verder op grond van
bepalingen in provinciale reglementen of reglementen van waterschappen, gemeentelijke bouwverordeningen en voor lozingen in rijkswateren
veelal op grond van het privaatrecht. In veel ge¬
vallen kon toch niet steeds het resultaat worden
bereikt, dat wenselijk was. Dit is vooral een gevolg van het ontbreken van een goede financiele
regeling en van het ontbreken van voldoende
sancties. Bovendien geldt - alhoewel de laatste
jaren duidelijk een keer ten goede optreedt - dat
gemeenten in het kader van hun industrialisatiebeleid niet steeds bereid waren en zijn om de
noodzakelijke voorwaarden op te leggen en voor¬
al om er op toe te zien dat eenmaal opgelegde
voorwaarden ook daadwerkelijk worden nageleefd. Eveneens schrikken zij ervoor terug zonodig van de mogelijkheden die de hinderwet
biedt - sluiting van de inrichting - gebruik te
maken.
Sinds geruime tijd beschikt het riza over een
speciale afdeling voor adviezen ingevolge de Elin¬
derwet. Per I januari 1968 is een afdeling Aanslagregeling en Vergunningen ingesteld, waarin

de maan schijnt op de bidderbaan
de maan schijnt door de gassen
op de doje bleke buiken
van de vis sen in de plassen
Annie M. G. Schmidt, uit ‘Tadom'
(musical 'Met man en muis')
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de bestaande hinderwetsafdeling werd opgenomen, die is belast met de verdere voorbereiding
van het in werking treden van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en voorts alle adviesaanvragen inzake te verlenen vergunningen
- zowel in het kader van de Hinderwet als anderszins - behandelt. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van de afdelingen
Oppervlaktewater en Zuiveringstechniek.
Bij het in werking treden van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren zal de zorg voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater meer bij de
waterbeheerders komen te liggen. Vooral bij het
beheer van de rijkswateren zal het riza nauw betrokken worden. Hierboven heb ik enkele redenen aangegeven, waarom de ontwikkeling in het
verleden, niet steeds het gewenste resultant heeft
opgeleverd. Uit dat verleden zal lering moeten
worden getrokken. Met name zal daarbij ook
meer aandacht moeten worden geschonken aan
de controle op het naleven van opgelegde vergunningsvoorwaarden. Deze toezichthoudende functie is niet steeds plezierig, maar toch onmisbaar
in een goed kwaliteitsbeheer. Die controle is in
veel gevallen niet eenvoudig, vooral als bedacht
wordt op hoeveel plaatsen overtredingen kunnen
plaatsvinden bv. de boer die in de nachtelijke
uren zijn giertank in een afgelegen sloot leegt,
terwijl ook de lozingen op zee, die voorzover die
plaatsvinden vanuit Nederlands grondgebied onder de werkingssfeer van de wet zijn gebracht,
zeker de nodige problemen zullen geven.
Naast die controle op het naleven van vergunningsvoorwaarden zullen ook veel metingen moe¬
ten geschieden om de ontheffingen, die na het in
werking treden van de wet zullen moeten worden

opgelegd te kunnen vaststellen. In diverse geval¬
len kan wellicht de controle op het naleven van
vergunningsvoorwaarden en het vaststellen van
heffingen worden gecombineerd.
Met de binnenkomende gelden kunnen zuiveringslnstallaties worden gerealiseerd. Op deze
wijze kan de bestaande vervuiling worden teruggedrongen.
Moge het in de wet neergelegde systeem het kader
geven waarin op redelijke termijn de kwaliteit
van het Nederlandse oppervlaktewater weerkomt
op het niveau, zoals redelijkerwijze mag worden
verlangd. Daarbij moet worden bedacht, dat met
de huidige stand van de zuiveringstechniek en de
grote hoeveelheid ongrijpbare verontreinigingsbronnen bv. een kristalheldere Rijn niet is te realiseren, maar dat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering met de nodige offers van de oeverstaten
zeer wel mogelijk is. De afdeling Aanslagregeling
en Vergunningen zal gaarne aan de in betekenis
groeiende taak van het Instituut haar steentje
bijdragen.

‘De oplossing moet gezocht worden in de richting
van een volledig beheer door de waterbeheerder,
zowel wat verwijdering, verdeling als zuivering betreff.
(Prof. Mom)
‘Over de Kessener-borstel: hij pompt, hij sproeit,
hij kliitsP.
(Ir. Ribbiiis)
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Jaarverslagen van het Riza

1.
2.
3456.

7.
8.
9.
10.
11.

25 oktober 1920 t/m 1930
1931
1932
1933
1934
1935

1936 en
1938 t/m
1948 en
1950 en
1952 en

1937
1947
1949
1951
1953

In 1965 is het riza gestart met de publikatie van
een eigen reeks Mededelingen (waarin 00k jaar¬
verslagen zijn opgenomen), uitgegeven bij de
Staatsuitgeverij te ’s-Gravenhage.
Mededeling nr. i, 1965 (jaarverslag 1964)
Mededeling nr. 2, 1965 (‘Het estuarium als ontvangend water van grote hoeveelheden afvalstoffen’) (proefschrift van Dr. Ir. H. J. Eggink)
Mededeling nr. 3, 1966 (jaarverslag 1965)
Mededeling nr. 4, 1967 (jaarverslag 1966)
Mededeling nr. 5, 1968 (‘Onderzoek naar het
verontreinigend vermogen van huishoudelijke afvalwater’)
Mededeling nr. 6, 1968 (jaarverslag 1967)
Mededeling nr. 7, 1970 (jaarverslag 1968)

‘De verontreiniger van vandaag is het slachtoffer
van morgen'.
(Ir. Schaafsma)
‘Het wegpersen van grote hoeveelheden raw rioolwater
tot ze eindelijk met een zucht de zee bereiken,
is niet zo mooi, als het oppervlakkig wel schijnt’.
(Ir. Schaafsma)
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Publikaties
Samengesteld door Ir. W. A. H. Brouwer

Bovendien zijn elders nog in totaal 189 artikelen
van medewerkers van het riza gepubliceerd. In
de hieronder volgende, alfabetisch op auteursnaam gerangschikte lijst zijn niet opgenomen
rapporten, adviezen, reis- en excursieverslagen,
boekbesprekingen, referaten e.d.

ging. Technisch Gemeenteblad 46, nr. 9 (5 mei i960),
121-125
Overzicht der rioolwaterzuiveringsinstallaties in Neder¬
land. Water Bodem Lucht 51, nr. 2 (juni 1961), 44-51
Stand van de rioolwaterzuivering in Nederland. Water
46, nr. 10 (10 mei 1962), 155-157

DR. IR. P. K. BAAIJ

Gewdsserschutzprobleme in den Niederlanden. F.E.G.Informationsblatt nr. 7 (September 1962), 6-8

PhysikaUsche Routine-Prufimgsmethoden. F.E.G.-Informationsblatt nr. ii (december 1964), 3-7

Conduite et entretien des stations de traitement. La
Tribune du Cebedeau 15, no. 227 (oktober 1962),
505-511

DR. J. C. H. BROEK

IJzersulfide in zuiveringsslijk. Landbouwkundig Tijdschrift 66, nr. 3 (maart 1954), 182-188
Microbiologische aspecten van waterverontreiniging.
Land en water 4, nr. 5 (september/oktober i960),
220-228
DR. J. C. H. BROEK EN PROF. DR. IR. C. P. MOM

Verseuchung von Poldergewdssern mit Salmonella
Paratyphi infolge Abwassereinfuhrung. Gesundheitsingenieur 75, Heft 3/4 (1954), 65-69 en Antonie van
Leeuwenhoek 19 (1953), 363-372
IR. W. A. H. BROUWER

Het zelfreinigend vermogen van oppervlaktewater.
Land en Water 3, nr. 6 (december 1959), 250-254
Luchtverontreiniging ten gevolge van waterverontreini¬

Het probleem van de waterverontreiniging in Neder¬
land. Spreekuur thuis 5, nr. 5 (maart 1963), 288-291
en nr. 6 (april 1963), 342-345 en nr. 7 (mei 1963),
419-423
Afvalwater van slachthuizen. Water 47, nr. 8 (ii april
1963), 95-97
Problemas de la impurificacion de aguas en los Paises
Bajos. Boletin de Informacion del Ministerio de
Obras Publicas 7, nr. 77 (mei 1964), 23-27
Van Emscherflusskldranlage tot Klaranlage Emschermiindung. Water 48, nr. 20 (24 September 1964),
277-279
De INKA-beluchting bij de zuivering van afvalwater.
Water 48, nr. 26 (17 december 1964), 355-358
Afvalwater in de voedingsmiddelenindustrie. Conserva
13, no. 10 (april 1965), 239-250 en nr. ii (mei 1965),
276-284

‘De staf van Mazes maakte schoon water,
de staf van het RIZA maakt water schoon'.
(Ir. Brouwer)
‘Geef de zee de ruimte, geef de zee de tijd'.
(Ir. Ribbius)
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Waterverontreiniging en Landbouw. Cultuurtechniek
3, nr. 2 (juli/augustus 1965), 36-41 en nr. 3 (september/oktober 1965), 75-78
Abwasserverbdnde in de Duitse Bondsrepubliek en hun
betekenis voor de strijd tegen de waterverontreiniging.
Water 49, nr. 19 (23 September 1965), 277-281 en
nr. 20 (7 oktober 1965), 291-298
Industriele waterverontreiniging. Mens en Onderneming 20, nr. 3 (mei 1966), 139-153
Waterverontreiniging. Bodem nr. 67 (lente 1967), 2-11
State of waterpollution in the Netheriands. Internet.
Conf. on water for Peace, Washington d.c., (23-31
mei 1967), 1-6
Afvalwaterzorgen van vandaag en morgen in Neder¬
land, Belgisch Studie- en Documentatiecentrum voor
Water, nr. 14 (1967), 13-20
Abwassersorgen von heute und morgen in Holland.
Miill Abfall Abwasser nr. 4 (1967), 34-38
RIZA: welke dienst is dat? Kerstnummer 1967 van
de personeelsvereniging Verkeer en Waterstaat, 10-14
Uorganisation de la lutte contre la pollution des eaux
aux Pays-Bas et Vaspect juridique de la question. La
Tribune du Cebedeau 21, nr. 291 (februari 1968),
83-88
Het RIZA en de waterverontreinigingsproblemen in
Nederland. Conserve 16, nr. 9 (maart 1968), 206-208
Afvalwaterzuivering bij de Farbwerke Hoechst. HjO i,
nr. 17 (22 augustus 1968), 368-369

Memorandum van het Inst, of Water Pollution Control
aan het Ministry of Housing and Local Government
H2O 3, nr. 3 (5 februari 1970), 56-58
IR. A. H. DIRKZWAGER

Formules voor het berekenen van het nuttig effect van
oxydatiebedden’. H2O 1, nr. 16 (8 augustus 1968),
344-353
IR. A. H. DIRKZWAGER EN IR. R. KARPER

Behandeling van afvalwater in een compacte zuiveringsinstallatie met voortgezette beluchting van het
slib-watermengsel, type "Metoxy’. HjO 2, nr. 11
(29 mei 1969), 262-268
DR. IR. H. J. EGGINK

Le probleme des eaux residuaires des fabriques de
fecule de pommes de terre et des fabriques de cartonpaille dans les Pays-Bas. Bull, du Cebedeau nr. 37
(1957/III), 194-199

De zelfreiniging van openbare wateren in het noorden
van het land. Cultuurtechniek 2, nr. 1 (mei/juni 1964),
24-28 en nr. 2 (juli/augustus 1964), 50-56
Oxydatiesloten; grondslagen en ervaringen (reactie op
artikel van Dr. Ir. A. Pasveer). Water 48, nr. 25
(3 december 1964), 343-346
Lozing op estuaria. Water 51, nr. 11 (i juni 1967),
222-229 en nr. 12 (15 juni 1967), 242-248

341-352

Predicted effects of future discharges of industrial
wastes into the Ferns estuary. 30 Internet. Conf. on
Water Pollution Research, 1966, Paper nr. i, section
III, 1-20

Waterkwaliteit in het stroomgebied van de Delaware
River. HjO 2 nr. 17 (21 augustus 1969), 400-402

DR. IR. H. J. EGGINK EN H. DUVIGNEAU

Waterverontreiniging. Essobron 20 (januari 1970),
10-12 en De Veiligheid 46, nr. 5 (mei 1970), 149-152

Bemonstering van afvalwater naar hoeveelheid. Water
47, nr. 6 (14 maart 1963), 69-71

Verontreiniging van het oppervlaktewater in Neder¬
land. Visserij 21, nr. 7 (september/oktober 1968),

‘Het effluent van een biologische zuiveringsinstallatie
is te vergelijken met een uit het ziekenhuis
ontslagen patient, van wie men mag aannemen,
dat hij zich nu wel weer in de maatschappij zal
kunnen redden'.
(Prof. Mom)
‘Abwasserreinigung ist nicht schwer,
Schlammbeseitigung aber sehr'.
(vrij naar Wilhelm Busch)
(Ir. Ribbius)
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DR. IR. H. J. EGGINK EN J. E. HULSHOF

IR. J. J. HOPMANS

Het verontreinigend vermogen van overstortend rioolwater in relatie tot de overstortingsfrekwentie. H2OI,
nr. 8 (18 april 1968), 166-171

Enige algemene beschouwingen over het afvalwatervraagstuk. Viruly’s Technisch Maandblad voor de
wasindustrie (1934), 1-44

DR. IR. H. J. EGOINK EN H. J. TIMMER

Het afvalwatervraagstiik. In't bijzonder met betrekking
tot het polderwater. De Zeeuwse Polder 10, nr. 2
(15 juni 1937), 5-14

Zuivering met gedispergeerd slib. Cultuurtechniek 2,
nr. 4 (november/december 1964), 115-120

S. FOLKERTS

Aanpassing rioolwaterafvoer Drie-Eilandengebied.
Land en Water 5, nr. 3 (mei/juni 1961), 124-129

De bestrijding van de waterverontreiniging van openbare wateren. Het Waterschap 27, nr. 8 (augustus
1938), 62-64
Het vraagstuk van de waterverontreiniging door moderne wegen. De Auto 36, nr. 13 (30 maart 1939),
527-529

J. HAZENBERG

Algemeen overzicht van de gebruikelijke methoden van
afvalwaterzuivering. Vraag en Aanbod 1941

Verdunningen voor de BOD„-bepaling. De Klaarmeester I, nr. 4 (juli 1966), 2-4

Moderne inzichten in de techniek van de afvalwater¬
zuivering. Vraag en Aanbod 1942

Oxydeerbare stoff'en in water. Chemie en Techniek 23,
nr. 18 (1968), 539-540

De economische zijde van het afvalwatervraagstuk.
Economische Voorlichting 36, nr. 45 (6 november
1942), 1333-1335

De eerste gemeentelijke biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie Voorburg 1960-1923 De Klaarmeester
4, nr. 3 (april 1969), 10-13 en nr. 4 (juli 1969), 2-7

DRS. B. M. HOEKS

Het vraagstuk van de zuivering van het Enschede'se
afvalwater: De zuiveringstechnische oplossing. Dep.
Enschede van de Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel, november 1943

Flushing of canals as a means against waterpolhition.
Proceedings of the Internat. Association of theo¬
retical and applied Limnology ii (1951), 124-130

De invloed van Hesbaye-fosfaat op de bezinksnelheid
van belucht slib. Mededelingen Landbouwvoorlichtingsdienst (mei 1944), 377-383

Waterverontreiniging en visserijbelangen. Onze zoetwatervisserij, 28 mei 1954

Afvalwaterzuivering in Nederland. Jubileumuitgave
van het Kon. Inst, van Ingenieurs 1847-1947, 157-162
Behandeling van het afvalwater van alleenstaande woningen. Bouw 3, nr. 16 (17 april 1948), 119-122

La qualite de I'eau de la Meuse aux Pays-Bas. Bull,
du Cebedeau nr. 48 (1960/II), 120-124
Waterverontreiniging in Nederland, oorzaken en gevolgen. De Verontreiniging van het milieu van mens,
dier en plant (1961), 14-18, (uitgave Kon. Ned.
Natuurhist. Ver.)

Kunstmatige Biologische zuivering van afvalwater.
Vraag en Aanbod, oktober 1948
Onderzoek van afvalwater. Vraag en Aanbod, december 1948

‘Berekeningsgrondslag, vormgeving en bedrljfsvoerlng
van compacte zulveringsinstallaties kunnen
hun oorsprong vlnden in van Nederland afwijkende
en klimatologische omstandigheden, alsmede in
lokale wensen enjof gebruiken. Het is goed zich hiervan
rekenschap te geven alvorens een dergelijke installatie
zonder meer toe te passen ter oplossing van het
eigen afvalwaterprobleenf.
(Ir. Karper)
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Enige grepen iiit de practijk der afvalwaterzuivering in
Amerika. Voordrachten Kon. Inst, van Ingenieurs,
(1949), nr. 2, 164-180

La decantation des eaux d'egout aux Pays Bas. La
Technique Sanitaire et Municipale 48, nr. 10 (okto¬
ber 1953), 167-170

Afvalwaterzuivering. De Katholieke Encyclopedie,
26 dr., 1949, 657-665

Quelques problemes sur le transport des eaux residuaires industrielles aux Pays-Bas. Bull, du Cebedeau
nr. 25 (1954/III), 202-204

Sewage treatment in the Netherlands. Proc. of the
Internat. Ass. of theoretical and applied Limnology
II (1951), 144-151
De ontwikkeling van het afvalwatervraagstuk in het
Regge-gehied. Kon. Inst, van Ingenieurs 1951, nr.

Der Stand und die Technik der Abwasserreinigung in
Holland. Verband Schweizerischer Abwasserfachleute, Bericht nr. 32 (1954), 1-23

33/35, 541-557

Meer verlegen dm dan met water. Bouw 9, nr. 43
(23 oktober 1954), 854-855

De grondslagen van de Cent rale rioolwaterzuiveringsinstallatie te Enschede. Kon. Inst, van Ingenieurs
1951, nr. 33/35, 557-565

De verwijdering en on.schadeliJkmaking der vloeibare
afvalstoffen in de loop der eeuwen (13 art.). Het financiele Dagblad, 1954

Experiences et points de vue sur le deversement des
eaux usees dans la mer et dans les estuaires de la
Hollande. La Technique Sanitaire et Municipale 46,
nr. 3 (maart 1951), 65-71

Vberblick iiber den friiheren und heutigen Stand des
Abwasserproblems in den Niederlanden. Berichte der
A.T.v. 6 (1954), 70-85

Zuivering van Afvalwater. Technisch Gemeenteblad
37, nr. 6 (sept. 1951), 66-67 en nr. 7 (okt. 1951),
79-80 en 38, nr. 2 (mei 1952), 17-19 en nr. 3 (juni
1952), 29-31 en nr. 4 (juli 1952), 43-46 en 40, nr. 3
(6 mei 1954), 39-40 en nr. 4 (20 mei 1954), 54-59

De bestrijding van de waterverontreiniging (13 art.).
Het financiele Dagblad, 1955
Gezondheidszorg voor de Nederlandse oppervlaktewateren (overdrukken van de le serie artikelen in het
financiele Dagblad). Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, ’s-Gra\'enhage, 1955, 1-47

De installatie voor zuivering van het rioolwater van de
gemeente Beverwijk. Publieke Werken 19, nr. 10
(oktober 1951), 133-136

Beknopt overzicht van de Techniek der afvalwater¬
zuivering. Ir. J. van den Akker’s Rioleringen, deel II,

Afvalwaterzuivering. De technische vraagbaak, deel
W (weg- en waterbouwkunde), 5e dr. 1951, 421-434

devolution de la technique de realisation des lits bacteriens. La Technique Sanitaire et Municipale 52,
nr. 10 (oktober 1957), 192-194

Zuivering van afvalwater. de Tex 11, nr. 2(15 februari
1952), 128-134
Grondslagen voor het onschadelijk maken van afval¬
water. Ir. J. van den Akker: Rioleringen, deel I, 1952,
122-200
Afvalwaterzuivering. Kluwer’s Technisch Handboek,
1952, 17-19

1955, 359-448

Waterverontreiniging. Water 41, nr. 24 (28 november
1957), 327-331
Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater. Verontreiniging door organische stoffen, Commissie voor hydrologisch onderzoek t.n.o., Verslagen en mededelingen
nr. 3, 1958

‘ Wanneer het water groen wordt gaat bij
hydrobiologen, waterrecreanten en
waterkwaliteitsbewakers het sein op rood staan .
(Ir. Brouwer)
"Gaan wij thans over tot de wanorde van de dag\
(Ir. Ribbius)
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Principes en resullaten van verschiUende methoden
voor de behandeling van afvalwater. Water 42, nr. 10
(15 mei 1958), 216-220 en nr. 11 (29 mei 1958),
229-234
De waterverontreiniging in Nederland en de bestrijdng
daarvan. De Ingenieur 71, nr. 4 (23 januari 1959),

Een 'traveling seminar' op de Rijn. Water 47, nr. 7
(28 maart 1963), 85-88
Problemen van waterverontreiniging en afvalwaterzuivering. Syllabus voor techn. ambtenaren van de
Rijkswaterstaat (Jan./febr. 1964), 1-48

A49-A55

IR. J. J. HOPMANS EN IR. R. KARPER

Waterhuishouding en waterverontreiniging. Land en
Water 3, nr. i (fcbruari 1959), 35-41

Sewage purification according to the TNO aerated
sludge process. The Way Ahead 9, nr. i (1961), 1-7

Geschiedenis van de verwijdering van vloeibare afvalstoffen. Land en Water 3, nr. 3 (juni 1959), 100-105
en nr. 4 (aug. 1959), 144-153

IR. J. H. JANSEN

Het afvalwatervraagstuk in Nederland. Chemisch
Weekblad 48, nr. 56 (i960), 661-669
Enige beschonwingen over de kosten van afvalwaterzuivering. Water grondstof nummer i (Commissie
Industriewater) 6 april i960, 42-54

De Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. De
Klaarmeester 5, nr. 3 (april 1970), 2-6
De Rijksaanslagregeling. H-^O 3, nr. 9 (30 april 1970),
180-182
DR. L. F. KAMPS

Die Entwicklung des Belebtschlammverfahrens in den
Niederlanden. Schweiz. Zeitschr. fiir Hydrologie 23,
nr. I (1961), 238-252

Bij ons in het schone Nederland. Land en Water 2,
nr. I (maart 1958), 21-24

Stand van de maatregelen ter bestrijding van de verontreiniging van de Rijn. Water 45, nr. 17 (17 aug. 1961),
225-229 en nr. 18 (31 aug. 1961), 241-244

IR. R. KARPER

Het waterverontreinigingsvraagstuk nationaal en internationaal beschouwd (13 art.). Het financiele Dagblad,
1961

De kosten van oxydatiesloten. Water 48, nr. 22
(22 oktober 1964), 305-306

Grondslagen en methoden van de techniek der afvalwaterzuivering (13 art.). Het financiele Dagblad, 1962
De organisatie van de bestrijding van de waterveront¬
reiniging in Nederland. Water 46, nr. i (4 januari
1962) , 1-8
The importance of the river Rhine for the watereconomy of the Netherlands. Water 47, nr. 7 (28 maart
1963) , 81-84

Meting van het zuurstoftoevoervermogen van een kooirotor. Water 47, nr. i (3 januari 1963), 5-6

Beluchtings-systemen. Lucht- en waterverontreiniging
(Machevocongres 1965), 88-102
Zuiveringsinrichtingen volgens compacte bouwwijzen.
Water 51, nr. 18 (7 September 1967), 328-332
Nogmaals: Wordt de oxydatiesloot 'volwassen'? (reactie op art. van Ir. F. B. Veldkamp). H^O 2, nr. 4
(20 februari 1969), 97
De technologie van de beluchting. HjO 2, nr. 25
(ii december 1969), 643-649

'De afvalwater-adviseur schrijft bij de el,
praat zich schor, krijgt of verliest grijze haren,
maar heeft een troost: de natuur zet door.
De problemen moeten worden opgelost. Zij worden
altijd opgelost. Met meer of met minder herrie
en vertraging, ddt hangt af van de wijsheid van alle
betrokkenen om met de natuur mee te werken
en er niet tegen in te gaan'.
(Ir. Ribbius)
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IR. R. KARPER (eN IR. E. L. C. KOSTER EN DRS. J. VERhaagen)

Kunstmatige slibverwerkingsinstallaties. H2O 2, nr. 9
(i mei 1969), 210-215

De zuivering van het afvalwater ten plattelande. De
Ingenieur 56, nr. 22 (30 mei 1941), G63-G66
Improvements in or relating to the Treatment of
Sewage and other Waste Liquors. British Patent nr.
688650 (ii maart 1953)

IR. R. KARPER (eN IR. A. B. VAN DER LEE EN IR. T. TEEUWEN EN DRS. J. VERHAAGEN)

Kunstmatige slibverwerkingsinstallaties in Zwitserland. H2O 3, nr. i (8 januari 1970), 2-9

IR. H. J. N. H. KESSENER EN IR. J. J. HOPMANS

Het onschadelijk maken van de vloeibare afvalstoffen
Het Ziekenhuiswezen 7, nr. 6 (juli 1934), 1-15
IR. H. J. N. H. KESSENER EN IR. F. J. RIBBIUS

IR. R. KARPER (EN L. VAN MELICK ING. EN G. D. VAN
zanten)

Slibontwatering door centrifugeren. HjO 3, nr. 2
(22 januari 1970), 22-27
IR. R. KARPER (eN DRS. J. VERHAAGEN)

Slibdrooginstallaties volgens het Seiler-Kopperssysteem in Zwitserland. H2O i, nr. 17 (22 augustus 1968),
370-371

Comparison of aeration systems for the activated
sludge process. Sewage Works Journal 6, nr. 3 (mei
1934), 423-443

Beitrdge zur Beliiftung des Abwassers mit und ohne
Belebtschlamm. Technisches Gemeindeblatt 37, nr. 23
(5 decernber 1934), 270-272
Practical Activated Sludge Research. Journal and
Proc. of the Inst, of Sewage Purification (1935/I),
50-67
IR. H. J. N. H. KESSENER (EN DR. W. RUDOLFS)

IR. H. J. N. H. KESSENER

Een en ander omtrent biologische zuivering van afvalwater, meer speciaal d.m.v. geactiveerd slib. De Ingenieur 42, nr. 20 (14 mei 1927), 430-445 en nr. 21
(21 mei 1927), 467-471
Zuivering van afvalwater. Natuurkundige voordrachten (Diligentia), 1929, 134-148
Small bio-aeration plants. Association of Managers
of Sewage Disposal Works, Annual Summer Conf.
at Sheffield, 4-5 juli 1930, 1-8

Activated sludge for dairy waste. Sewage Works
Journal 6, nr. 2 (maart 1934), 318-327
IR. J. L. KOOLEN

Gevolgen van de lozing van grote hoeveelheden warm
koelwater voor de kwaliteit van oppervlaktewateren.
Electrotechniek 48, nr. 5 (6 maart 1970), 217-223 en
Water 54, nr. 8 (augustus 1970), 437-443
Waterverontreiniging en recreatie, HjO 3, nr. 16 (6
augustus 1970), 390-398

Afvalwater. De Ingenieur 50, nr. 46 (15 november
1935) , G47-G49

PROF. DR. IR. C. P. MOM

Enige grepen uit de praktijk der behandeling van industrieel afvalwater. De Ingenieur 51, nr. 11(13 maart
1936) , G6-G11

Mededelingen n.a.v. een studiereis betreffende de zui¬
vering van afvalwater in Noord-Amerika. Voordrachten K.I.v.I. nr. 2 (1949), 1-23

''Pesticiden zijn van plaagbestrijders geescaleerd
tot plaagbereiders’.
(Ir. Brouwer)
^Het kwelwater heeft een ‘negatief zuurstofgehalte'
in de vorm van tweewaardig ijzer'.
(Ir. Ribbius)
‘Alle biologen zijn een beetje gek,
maar wel sympathiek gek".
(Ir. Ribbius)
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Over de zuivering van afvalwater. Natuurkundige
Voordrachten, nieuwe reeks nr. 30 (1951/1952), 131139

Indiistrieel afvalwater en de openbare wateren. Tijdschrift voor Overheidsadministratie 9, nr. 432 (15 oktober 1953), 397-402
MEJ. H. J. B. DE REGT

Het radioactiviteitsonderzoek van het water. Atoomenergie en haar toepassingen 3, nr. 4 (april i960),
1-6
Radioactieve verontreiniging van oppervlaktewater.
Land en Water 4, nr. 4 (juli/augustus i960), 171-179
IR. F. J. RIBBIUS

Opgave van literatuur verband houdende met smaak en
reuk van rivierwater. Mei 1930, 1-102
Waterverontreiniging door regenoverstorten. Publieke
Werken 19, nr. 12 (december 1951), 164-166

DRS. L. RODRIGUEZ DE MIRANDA

Hydrobioiogie in dienst van afvalwaterzuivering
Cultuurtechniek i, nr. 2 (juli/augustus 1963), 52-55
IR. J. H. A. SCHAAFSMA

Zuivering van afvalwater. Vuilwaternummer van de
Mededelingen van deNoord-Brabantse Waterschapsbond, nr. 17, 18 en 19 (1930)
IR. R. VRIJBURG

Industrieel afvalwater. Chemisch Weekblad 44, nr. 29
(1948), 411-414

Het afvalwater van leerlooierijen. Chemisch Week¬
blad 44, nr. 52 (1948), 757-760
De ontwikkeling van het biologisch filter voor de zuive¬
ring van afvalwater. De Ingenieur 61, nr. 8 (25 februari 1949) G1-G4
Atoomsplitsing en waterverontreiniging. Chemisch
Weekblad 46, nr. i (1950), 7-8

The stormwater compromise: task of the limnologist
in sewerage design. Internal. Association of Theo¬
retical and Applied Limnology, augustus 1953, i-ii

De verwerking van afvalzuren en spoelwater van beitserijen. Chemisch Weekblad 46, nr. 35 (1950), 636-637

The biggest waste problem in the world (Veenkoloniaal
afvalwater). Land en Water 5, nr. i (januari/februari
1961) , 24-25

Proeven met de zuivering van afvalwater met behulp
van het Zigerli-procede. De Ingenieur 63, nr. 43
(26 oktober 1951) G103-G107

Lozing van afvalwater in zee; Nederlandse ervaringen
en gedachten. Water Bodem Lucht 52, nr. 3 (oktober
1962) , 51-75

Het voorbeluchten van rioolwater bij het zuiveringsproces. De Ingenieur 64, nr. 3 (18 januari 1952),
G6-G7

IR. F. J. RIBBIUS EN G. KRAGT

Het probleem der rioolwaterzuivering. Technische
Gids voor Confessionele en Overheidsinstellingen 11
(1952), 334

Het verband tussen riolering en zuivering. Publieke
Werken 22, nr. 10 (oktober 1954), 120-122
Der Regenwasserkompromiss; Grundsdtze der Mischkanalisation zur Gewdhrleistung von Zweckmdssiger
Abwasserreinigung. Das Gas- und Wasserfach 103,
Heft 20 (18 mei 1962), 498-502

De invloed van chroornverbindingen op de working van
een zuiveringsinstallatie. Chemisch Weekblad 48, nr.
37 (1952), 689-690
Zuivering van afvalwater. Bouw 7, nr. 29 (19 juli
1952), 511-513

‘Het afvalwatervraagstuk wordt in Nederland
van drie zijden tegelijk toegespitst: meer afvalstoffen
bedreigen het levensmilieu, waaraan juist
hogere eisen moeten warden gesteld, bij afnemende
mogelijkheden van natuurlijke zuivering'.
(Ir. Ribbius)
‘Het effluent van een zuiveringsinstallatie is nog
goed een minuut voor zijn dood'.
(Ir. Ribbius)
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Rioolwaterzuivering onder invioed van synthetische
wasmiddelen. Technische Gids nr. 490 (22 november
1952) , 452-453

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van de gemeente
Egmond aan Zee. De Ingenieur 64, nr. 48 (28 novem¬
ber 1952), G131-G133
Invioed van aardappelschrapsel op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Technische Gids voor Confessionele
en Overheidsinstellingen 12, nr. 141 (i augustus
1953) , 280
Het afvalwater van bietsuikerfabrieken. De Ingenieur
65, nr. 28 (10 juli 1953), G40-G41
Welke hoogte moet een bio/ogisch oxydatiebed hebben? De Ingenieur 65, nr. 43 (23 oktober 1953), G60
Die Abwasserwirtschaft in den Niederlanden. Die
Osterreichische Wasserwirtschaft 6, Heft 8/9 (1954),
227-229
De invioed van enzympreparaten op de vergisting van
rioolslijk. Chemisch Weekblad 51, nr. 13 (1955),
235-236
Die Abwasserkldranlage der Gemeinde Egmond. Das
Gas und Wasserfach 98, Heft 48 (29 november 1957),
1203

Invioed van syndets op de werking van zuiveringsinstallaties in Nederland. Chemisch Weekblad 58 (14 april
1962), 173-175
Duitse wet op detergenten in was- en reinigingsmiddekn. Chemisch Weekblad 59, nr. 13 (1963), 179-180
Verontreiniging van Zwitserse meren. Chemisch Week¬
blad 59, nr. 33 (1963), 451-452
Nabehandeling van effiuenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Chemisch Weekblad 60, nr. 21 (1964),
294-295
Trennung von Sand und Kldrschlamm mittels eines
Hydrozyklons. Das Gas und Wasserfach 105, Heft 48
(27 november 1964), 1343-1344
Aerobe afbraak van afvalwaterslib. Chemisch Week¬
blad 62, nr. 29 (1966), 376-378
Oxydatie van afvalwaterslib met een Zimpro-installatie. Water 50, nr. 20 (6 oktober 1966), 313-316
Zuivering van rioolwater. Polytechnisch Tijdschrift
(ed. Bouwkunde, water- en wegenbouw) 23, nr. 2
(19 januari 1968), 65-69 en Water 53, nr. 4 (april
1969), 189-193
Droogtrommel voor droging van afvalwaterslib. Che¬
misch weekblad 64, nr. 20 (17 mei 1968), 27

De schadelijkheid van het afvalwater van beitserijen en
galvaniseerbedrijven. Galvanotechniek 2, nr. 2 (juni
1958), 40-44

Toepassing van kimststof bij de zuivering van afval¬
water. Chemisch Weekblad 64, nr. 36 (6 September
1968), 21-25

Abwasser der Erdolraffinerien. F.E.G.-Informationsblatt nr. 2 (juli 1959), 25-28

Slibbehandeling bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties
te yVddenswil en Thalwil, Zwitserland. H^O 2, nr. 16
(7 augustus 1969), 386-387

Verbranding van rioolslijk. Chemisch Weekblad 55,
nr. 25 (1959), 297-298
Scheiding van zand en rioolslijk met behulp van een
hydrocycloon. Chemisch Weekblad 55, nr. 50 (1959),

Practical experience and operational costs of sludge
treatment in the Netherlands. iswA Information Bul¬
letin nr. I (September 1969), 18-21

735-736

Industrieel afvalwater. Land en Water 4, nr. 6 (november/december i960), 274-277

IR. R. VRIJBURG EN DR. IR. P. K. BAAIJ

Invioed van afvalwater van een organisch-chemisch

'’De ‘trial-and-error-methode' kan om haar
tijdrovendheid beter ‘trial-and-terror-methode'
warden genoemd'.
(Ir. Brouwer)
'Aan een Technische Hogeschool is er in de
Afdeling der Scheikundige Technologie zeker behoefte
aan een 'waste-professor', beter: een 'don't
waste professor'.'
(Ir. Ribbius)

74

laboratorium op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Chemisch Weekblad 64, nr. 17 (1968), 11-13
IR. K. C. ZULSTRA

Consequenties van het ruimtelijk toekomstbeeld voor
de technische en organisatorische maatregelen tot het
tegengaan van waterverontreiniging. Tijdschrift voor
Sociale Geneeskunde 43, nr. 3 (5 februari 1965),
86-96
Afvalwaterlozing als vestigingsfactor voor de Industrie.
Water 49, nr. ii (3 juni 1965), 161-166
Bescherming van oppervlaktewateren. Lucht- en wa¬
terverontreiniging. (Machevo-congres 1965), 45-57
Nationale aspecten van de waterverontreiniging. De
mens in zijn levensmilieu bedreigd? (4e Drentse Prov.
Gezondheidsdag 1965), 29-41
Bestrijding van waterverontreiniging: een nationale
zaak. De Syllabus, orgaan van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (januari 1966), 74-75
Waarom lozing van afvalwater in zee? Water 50, nr. 24
(i december 1966), 381-386 en nr. 25 (15 december
1966), 397-401 en nr. 26 (29 december 1966), 417-422
Het vraagstuk van de slibverwerking. H2O i, nr. 4
(22 februari 1968), 94-99
Ablagerung von festen and fliissigen Abfallstoffen auf
hoher See. F.E.G.-Informationsblatt nr. 15 (december
1968), 66-70
De betekenis van de Wet Verontreiniging Oppervlakte¬
wateren voor de Industrie. Milieuhygiene 1969, nr. 2,
8-23
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Waterschapsbelangen 55, nr. 5 (4 maart 1970), 65-70 en
nr. 6 (18 maart 1970), 81-83
Die Abwasserbeseitigung bei der Nahrungsmittelindustrie in den Niederlanden. Wasser und Luft in der
Industrie, 1970, 75-95

'Afvalwater is van nature een onrustig vak.
De een moet het kwijt, de under wil en kan het
niet hebben. De verzoening van die belangen kost
handen vol geld en daar koop je niets voor\
(Ir. Ribbius)
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De kringloop van de zuivering van afvalwater:
‘IVaarom zuiveren wij afvalwater?'
(Ir. Ribbius)
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Wanneer wij dan zijn aangeland bij de vraag:
'Waarmee zuiveren wij afvalwater?' en het antwoord
luidt: 'Met dure zuiveringsinstallaties', dan begint
men zich weer af te vragen: ‘Waarom zuivering?'
en begint de kringloop weer van voren af aan'.
(Ir. Ribbius)
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