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"De Bconomist" van het ]aar 1858 veinieldt op biz.319:
HYGIEtlE. Sedert vele jaren gelijk bekend is , was er sprake van

eene haeen uitwaterings- en scheepvaart- kanaal in 'verband met
--ven te '■ Scheveningen, Reeds menigmaal commissoriaal_gemaakt,
en met verscliillende adviezen verxijkt. is deze kwestie in de
afgeloo,.en maand Julii nader toegelicht door een uitgebreid verslag van den heer hooidingenieur BEYBRIRK, in den gemeenteraad
van 's C-ravenhage ingediend. In dat rapport wordt de toenemende
behoefte der stad ’s Gravenhage aan eene waterverversching op den
voorgrond gesteld. Daarbij wordt aangemerKt, dat dergeli]ke maatregel reeds voor viiftig ;]ar9n als noodzakeli;]k is voorgedragen; dat de bevolking sedert dlen ti]d genoegzaatn is verdubbeld, en
dat het derhalve verwondering kan Daren, dat de ongelegenheden
van het in onreinheid toenemend grachtwater zich nog met in
hoogere mate doen gevoeleno
Be hoofd-ingenieur acht het daarstellen van een uitwateringskanaal, on zicfizelf, als zeer mogelijk, en de kosten, die in 1840
op f. 950'.000 \¥erden geraamd, maar we Ike , naar ZEd. berekening,
thans tot f. 441.000 zouden kunnen worden terug gebragt, niet al
te bezwarend, doch vermeent dat er andere bezwaren tegen het
.gwxijn actLiciai.
daarstellen van een dergelijk
kanaal ^uuuuu
zouden iiuuuoi.i
kunnen bestaan,, wj
en
rband met den verderen bloei van de 1te
wel voornamelijk in ver^--'^
zRfibad-i nriP'tinp'en. Hem
komt voor, dat
Scheveningen aanv/ezige zeebad-inrigtingen.
- __
het afvloeijend vstads-water, het zeewater voor Scheveningen_ van
't welk zich de badgasten bedienen, derwijze^zou verontreinigen,
dat de wel gevestigde vermaardheid dezer inrigtingen daar_gewisselijk onder zoude li]den_, terwiil de mededingende inrigtingen
niet zouden nala.ten de buitenlaaders daarop indachtig te maken,
Om aan dit bezwaam te gemoet te komen, en toch de gemeente
van het onreine water te ont’lasten, geefi de steller van het ver¬
sing in bedenking om dit water, 't ?/elk_gewisseliik meststoffen
in zich bevat, over te brengen op de duingronden ter wederzijden
van het tegenwoordie'e Scheveningsche kanaal, teneinde deze gronden daardoor vruchtbaar te maken. ...
Het groote punt is dus hier, of de kosten zouden worden opgewogen
door de vernoogde waarde der te besproeijen gronden, waarbij even
wel 00k de mindere kosten van reiniging in de stad, en indirecteIr
van ziekenverp. eging van armlastigen in aanmerking kunnen
komen. Trouwens hier^ geli k bi] alio hygiene-kv/ostien, is het
niet de zuivere kosten - ePaning die de zaak moot uitmaken. De
indirecte voordeelen, an ook zonder dat, de oischen van gezondheid en sterfteverhouding der ineezetenen, spreken hier te gobiedend.
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betreffende iiet onaexzcek naar da eventueeie vGrontreiniging
aan

St iilo Strand ,

tengevolge van de Icozing van het Haagsche ricolv/ater in den
mond van het Ver-^erschingskanaal.
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E A P P 0 R T
b-atreffondo hat otidorzoak naar do GveutueGle voroiitroiniging
aari hot Stillo Strand,
tongovolge van do loozing van hot Haagscho rioolwator in den
tnond van het Vervorschingskanaal.

»

Als gevolg van do besereking, in Sopteraber 1922 met de heeren
Coebergh en Baert van deh dienst dor Volksgezondheid do9r den heer
Kossener on ondergeteokendo over deze kv/estie gevoGrd,_in wolk ondorhoud onkolo algemeene lijnen v^ordon aangeroord en waarin overeengekomen ?/ord, dat hot bedoelde onderzoek door tiet personeol en met do
hulpmiddolen van het Rijksinstituut zou worden _ verricht, kon,
oenigon voorbereidendon en orionteeronden arboid, op 4 October 1922
met de eigenliike werkzaamhedon een aanvang worden gomaakt.
Bii oik bezook ter plaatse hebben wi] den toestand aan hot strand,
voor zooverro dezo mot''betrokking tot het to bestudeeron vraagstuk
vnn belang kon zijn, nauwkaurig nagegaan,
^
,
Hot matoriaal, door hot zeowator op bepaalde strandgedeelten aigezet,
zoude bijvoorbeold door aa,rd en hoovoolheid, intorossante aanwijzingon kunnen goven,
.
,
Do mo^oli^kheid, om vanal oen hpoggelogen standpunt de verspreiding van het"*rioolv7ator in grooto trekken na to gaan, bespreken_wij
nader. Hot verschil in tint tusschen riool- en zoewator is op zichzoif groot gonoeg, on T/ordt dos to duidolijker als we ze naast elkaar
waarnomon.
Wat do gonomen monsters betroft, oon gorbgolde physische beoordeoling daarvan heoft nic-t plants gevonden.
heeit gedeeltelijk
haar subjectieve geaardheid al togon zich, vooral bij een onderzoek
als dit naar de verontroiniging van zeawaior. M.i. is er dan slechts
in stork goprononcoerdo goval1en waarde aan te hochton, dergelijke
situatie's vallen trouwens vanzelf_op en zi]n eventueol ook genptoord. Eon gedetailloorde motiveering van eon en ander zal men in
dit verslag nog togonkomon.
♦

Het baotoriologisch ondorzook was in d G 0 G rste plants gericht op
hot nagaan van faocale verontreiniging, wolko uit hygionisch (on
aesthetisoh) oogpunt wol het moest bodonkolijk is.
Daarom bopaaldo ik:
, , ,
.
n •
a, don z.g, colititor, d.v/.z. stoldo hot aantal laocale-coli or~
ganTsmon vas'^ volgons do methode Bykman.
Bedoelde gistingsproof, wolko wil beslissen omtrent do aanwezighoid van faecesbacterion, in 't bijzonder dan van de z.g. thormotolerante-coli-stammon, mag als een praetisch zeor geschikt on voldoond
betrouwbaar criterium wordon aangomerkt. Bon positief rosultaat vjordt
gokenmorkt door gasvorming en trooboling. ook kan men b.v. met een
lakmoespapiert]e nog reactioverandering (door_zuurvprmingj nagaan.
Ohlmiiller en Spitta'{^) bevclon vooral^do modificatie Bulir aan,^
bin worko nog reductio van noutraalropd geconstateerd wordt - echter
schi]nt doze over 't algemeen weinig ingang te hebben gevonden. Een
aardig kriti.sch cverzicht van do litoraLuur over de methode Bykman
vindt men in hot bekende work^e van Grunhut (2), welke schri;jvGr de
bezv/aron van vorschillcndo togenstanclers woerlegt, doch overigens

do proof, Tjanneox zij positicf uitvalt, niot als afdoendo wil boschouv/en. Bonzolfdo standpuat - dooh dan ook ten opzichte van eigonlijk negatievG uitkometon - noomt b.v, Gartner (3) in. Doze onderzoekers boschou'/Ton dus do meohode Eyktran als een soort "Vorpiifungsvorfahren", Hiertegenovor staat echtor de deening en ervaring van
vole anderen; in Nederland is do gistingsproef als toots voor hot
voorkomen van faGCosbacterien dooi den Codex (4) geaccopteerd. Do
Graaff en Van kongen (5) hebben een vorgeii]kend ondorzoak in^e'sl'eld
naar do ros^tacon van Bvkman's proef en dia , verkregon volgans directo (en omslachtigor) raethodo's, Y/aarbi_j man tracht de drie ^meost
karakteristioke faecosbactaridn, n,l, typischo faocaal - coli's, onboweegliike boterzuurbacillen eii streptococcen, alle to isoloGren,
d.i. de Engelsch-Amerikaansche v/erkwijze.
Hunne proelnGraingen bevestigen de waarde van do gistingsproef als_
"verklikker eenof faecale vorontreiniging" volkomen. OnzG conclusie
moot ten slotto luiden, dat voor hot aantoonen van darmcoli's afkomstig van warmbloedigon, men on de methode Sykman kan afgaan. In voiband met ons onderzoek mark it nog op, dat Ohlmuller-Spitta (1) in 't
bijzonder vormelderi, dat hot Bacterium coli dor visschen ni5t in staat
is glucose bi] 45° C. te vorgisten.
Door, met behulp van verdunningen, afnemende hoGveelheden water
aan de gistingsproef te ondorworpon, bepaalde ik tevens den colititer.
Onder deze grootheid vcrsta ik dan nibt, zooals tot nog toe gobruikolijk de kleinste hoeveelheid water, welke nog positief op coli
reagoert, dock wel in navolging van Stern (6) het per cc borekende
aantal coli ' s , een uitdrukkingso/ij ze , welke miV TogiscHer en vooral
handiger voorkomt. Bon strbng quantitatieve beteekenis hoeft deze
colititer natuurli]k niet, doch ongetv/i]feld mag hij wel beschouv/d
worden als oon zeer bruikbaar hulpraiddol.
Do nroef is gedaan bij do later door Bykman aangogeven temporatuur
van 45®, gedurende 14 uur, zoo noodig tot 48 uur voortgezot. Do proofjGS van het oorspronkeli]ke water, wolko in onderzoek wordon gGiiomon,
vertoonden goo/oonliik een reeks als oridorstaand:
1 cc - 1/10 - 1/100 - 1/1000 etc.
Hot in do literatuur vormelde verschiinsol, dat soms Gon zokor
kwantum water oen nogatieve Bykman gooft, torv/ijl daarGntegen een
kleinere hoeveelhuid v/el weder gisting vertoont, hob ik ook bi] dczcgelogenheid eeiiigo malen kuiinon'constatooron.
b, Bacteriegotal, d.i. het aantal bacterien por cc, onder bopaaldo
omsTandighoden gocultiveord on geteld,
¥e hebben hier dus 'joer te maken met eon vergelijkingsgetal, nict
met OGii absolute grootheid, Vriiwel algomeon is tot dusvor het gcbruik van gelatineplaten bij 22® C., van verschillende zijden is er
ochtor op gev/ezen, dat do bepaling op agar bij 37® voelal rationGclcr
zou zi]n; ook bij ons onderzoek is zulks zeer zoker hot geval. Hot gevaar van oen dergelijko verontroiniging door rioolwator is nl. vrij^/el
uitsluitend dat, voortkom-onde uit do aanwGzigheid van menscholijkG en
diorli]^ke 3xcremo‘ntea - welnu bi] kw'oeking bi] 37® komen de in vorband
hiormede van bolang ziinde "thormotolorante" (mesophilo) organismen
moor ncoar voren, terwi]! de typischo v/aterbacterien gohool terug wor¬
den gedrongen. 0ngetwi]feld kriigen we dan oon ]uistcr beold van don
toestnnd dan bij dc convcntionoole golatinocultuur. Dol zullon bii opgetredon vorontreiniging, door aanvoer van voodingsstoffen, in hot
Di]zondGr dc psychrophilen, wolkor vormeerdering door do lago temporatuur niot w'ordt stopgezct, in aantal toonemon cn zol dus ook op culturen, bii 22® gehouden, een abnormroal Dactoriegotol govonden v/orden oen vdei zuiverder beoordeGiing laat zich toch ongotv/i]fold gevon, a-le
w'G do^ze onschuldige micro-organismen zooveel mogoliik uitschakelon.
waardoor de darmboj/oners in loder geval oon vcel bolangri]ker plaa.rs
gaan innemen, De spociale bepaling^van "Thermophilo" bacterien, zooals
men dezo bij Gartner (3) vindt, mag m,i, als eon stap in do aangeduido richting wordon opgevat. In Amorika is men vordor gogaan, in de
’’Standard Mothods for" the Examination of Water and Sewage" (7) zijn
oil de gelatine l¥U^)'en de agarcultuur (37^) opgenomon. Do Graaff (5)
beveolt hot gebruik van do agarplaat stork aan, hi] kwooTTt bi] 35® on
telt na 3 dagen, daar, zooals Do V/aal heoft aangotoond, dan roods hot
maximum

-3maximura aantal kolonio's aam/ozig is. Daar hot hierop vooi ons ochter mindar aankomt, praferaardo ik in dit opzicht hat Amorikaanscho
voorschrift, dat 24 uux voorschrijft an bopaalda hat bactariagotal
ton slotta als volpt;
,Cultuur gaduronao 24 uur (bii 37°) op poptonvlaaschGxtract-a.par
"Liabig",, Ifrpapton
1%
'
^ ^ tolling
' - '
^ ^
vloaschextract "Liabig"
’''Pitta"),
met' de""louI. Van hot ta ondaizoakan wator ward maxipe (3~voudigG vargrootingj.
ids kla
maal C.l cc an vardar steads
klainoro fractia's uitgastrokan, biina
alti jd in duplo. Do bodooling v/as aoniga platen to varkriigan mo i; eon
geschikt aantal kolonio's. Platan met zaer v/einig kolonie''s zijn,
ovenals ta dicht bozaaido, om voor da hand liggende rodenen, als ba¬
sis voor het bactaiiogatal per cc onbatrouv/baar. Do Codex prefereert
platan mat 100 - 200 kol. , da Amorikaansche standaard bevaelt 25 250 aan terwi]! lichmann 1,8) m.i, veal ta dun bezaaide verlangt, Indien meerdere'platen binnen redalijka grenzan vialen, ben ik als re¬
gal ^uitgegaan van dio met het kloinsto aantal (zio o.a. Lafar Bd.III
338); waren van doze laatsto duplo's aanv/ezig^ dan nam ik het garniddelda hiarvan als grondslag voor mijn barakoning.
Van tijd tot tiid hob ik behalva op agar, ook op galatina uitgestrsken, tar onderlinge vorgelijking an omdat ongavaor al het in de
litaratuur vermelde ci1fermaterlaal op de aalatineplaat betrakking
heoft, Ik cultivaerde dan, zooals gabruikeliik, 48 uur bij 22° C..
Om aen zoo zuivar mogolijka vargelij^king to banadaren, achtta ik
het doeltreffend aen groote hooveelhoia van dan cultuuragar zood^inig
to bare idea , dat aen uaiforma samanstelling en reactia li/erd verkregan. Da invload van dan voedingsbod' m op de kiea Gtallan is dan voor
monsters van adn reeks an odk met betrekking tot meerdere op elkaar volgende monstername's constant.
't Voordeel van vleeschaxtract boven vlaesch is bij dergeliike
ondorzoekingan m.i., dat bi] raproductie van dan cultuurbodem net
uitgangsmatariaal tenminsta gaan aanlaiding tot verschillen kan geven. (man moet dan natuurlijk uit denzelfden flacon Liebig outten !).
Bovendien verkort hat da beraiding dor cultuurmedia niet onbelangrijk.
De reactie der voedingsbodams is ingestald t/o van blauwvioletlakmoespapier (1 - biz. 213.).

[ri

II3T CHBMISCHE ONDBRZOSK omvatto;
a. Bepaling van de drogo stof, na indampen op het watarbad, droging
biJ 100 - 1100 CD—^^66
b. Vri]o an saline NH3 - daze is na destillatie colorimetrisch bapaald.
^
c. Totaal stikstof - door destructia mat H2SO4 + CuO, destillatia,
'^'volgd door titratie ,
d. KlnOp, gatal - vioid v/egens het hooge gehalte aan chloriden bepaald
'in alkalisch milieu volgans da methoda Schulze-Trommsdorff. t
Analysa-resulta,at ward uitgadrukt in m.gr. verbruikte zuurstof
par L, v/ater.
a. Alkali to it - barakond als m.gr. CaO par L.; t/o van mathyloranja.
f. Chloor - maatanalytisch volgans Volhard,
bepaling van hot glc livarlias had, wagens het vole chloor geen
zin,
g, Balangriiko aarn/ii zingen, betroifanda da verontrainiging door micro-organismon aantcastbaro , - organische stof^gevan nog zuurstofdaficit an zuurstofvorbruik (Sauorstoffzehrung). Hat aerste , als
het ■.‘/era aan moat voor da omzattingon, o/alke reads hebban plaats
gahad, barokant man uit hat gohalta aan opgolosta zuurstof, 'bepaaid volgans da methoda Winkler. Hat bleek uiterst lastig, da
zuurstoffleschjos, zoodanig mat zaei/ator te vullan, dat opnamo van
atmosferisclia zuurstof dnarbi.j volstrakt onmogelijk ii/as. "(zie bii
monstarnama;. Da Sauorstoffzehrung haeft betrakking op aan periodo
van 48 uur in hot“donkar bij kamartemparatuur,
Onder vormijzing naror hatgaan hiarvan op blz.l en 2 reads v/ard gezegd ,

-4zegd, gaan we thans over tot het physisch onderzoek.
De ge?7one methode om de helderheid en doorschi.iaendheid van oppervlaktewater na te gaan. n.l, met behulp" van een porce'ieinen oi
geemailleerde plaat (Sichttiefe) was bij onze monstername vanaf de
noofden niet toe te passen. Toelichting is hier wel overbodig.
Wat de kleur van het^water betreft, om te beginnen moeten we opmerken. dat iaet zeevi/ater vlak aan het strand dio^iils een andere bint
verroont, dan verder uit den wal, hetgeen door het zand wordt veroor
zaakt. Hierdoor late men zich dus niet misleiden! Kleur en helder¬
heid van niet verontreinigd zeewater worden verder - zooals de (la¬
ter nader aan te halen) commissie 1890 opgsmerkt (9) - beinvloea
door het slibgehalte (d.i. zuivere zeeklei), dat zich binnen ruime
grenzen beweegt en in hoofdzaak afhankelijk is van den wind. "Zoodra
de aanwezigheid van slib op het oog herkenbaar wordt aan de grijze
kleur, die het water aanneemt, noemen de Scheveningers het water
dalig...... Bij sterke branding kan ook zand opgeroerd worden".
Bii net trekken van conclusie's zij men dus voorzichtig, vooral als
het niet geprononceerde verschillen betreft, welke op geringe bijmenging van riool\:at0r zouden moeten wijzen. Juist in zoodanige gevallen treedt ook het subjectieve van een dergelijke beoordeeiing
sterk op den voorgrond. Herkenning naar den reuk wordt door de in
dit laargetijde heerschende lage temperaturen in verschillend opzicht niet bevorderd. In dit verband is de vermelding waard, hetgeen
de reeds genoemde commissie aangaande het vroeger afgelaten wordende
(verdunde; spuiwater vermeldt; '^Na 3 uren uiterliik was echter in
zee. ook midden in den spuistroom, elke stank reeds volkomen verdwenen' . (Dit was in den zomer) - De temperatuur is ten slotte steeds
opgenomen, naar aanleiding van de bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof.
De bedoeling van ons onderzoek was na te gaan of, en zoo ja, op
welke schaal Udor het haapsche rioolwater verontreiniging van net
badterrein aan het Stille Strand kan veroorzaakt worden. Luidt het
antwoord bevestigend, dan zullen we dus ook frequentie, grand en
zone der verontreiniging na moeten gaan.
Zou nu de aarMezigheid van rioolsubstantie inderdaad gevaar of
ernstig bez?/aar kunnen opleveren en in welke opzichten dan?
Bi] een onderzoek in 1890 door een commissie ingesteld naar de
vraag_of spuiing gedurende het zomerseizoen verontreiniging van de
officieele badstrook bii Kurhaus en Hotel d'Oranje zou kunnen veroorzahen, v/erd, naar uit het desbetreffende rapport (9) blijktj het
zwaartepunt gelegd op een eventueel zintuigelijk opvallende beinvloe
ding door het spuiwater. De aesthetische zp]de'van het vraagpunt
word dus op den voorprond gesc'hoven. Dit kan ook moeilijk anders,
t geen duidelijk zal zijn, als men do kwestie beziet in het licht
van_den tijd en de omstandigheden. Do vraag of tengevblge van de
spuiing ter hoogto van het Badterrein stank waargenomen zou kunnen
worden. afkomstig van vluchtige stoffen, in do eerste plaats zwavelwaterstof, voorkomende in hat badwater of reeds eorder uit den spui¬
stroom ontv/eken en dan door don wind modegevoord, word - en zeker
niet ten onrechto - van groot direct balang geacht. Andere verschijnselen, welke worden gevreosd, viaioii troeboliiig of kleurverandoripg
dopr vermenging mot spuiwater of achtorbliiven van bezinksel (kanaal
slib) op badterrein oi strand. Natuurlijk hooft de commissie wel ingezien, dat men de zaak niet alleen vanuit dit gozichtspunt mag be-'
schouwon - andors ware trouwons hot gohoelo analytisch onderzoek
vrijwel overbodig gevjoest en had men zich tot blooto waarneming kun¬
nen bepalen. 't Meest bodonkelink - want zonder speciale maatregelen
niet te^voorkomen - v/as do vorontroiniging door z.g. navlooisel; het
ongunstigste goval te dozen opzichte geconstatoerd was verraonging
van hot badwater mot 7 a 8p sbuiv.aator. Do commissio bosoreokt do botoekonis hiorvan nador.
"
" '
Zij begint met on to merkon, dat do aanwezigneid vn die hoeveelhe id
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hoid vorontroinigsnd water voor hot oog door aiots vortolkt ¥;erd,
want "hot monster wator was na bo sinking van hot kleigehalte, uitorlijk in niots van hot schitrorend hcldoro zoewator to ondorscnoiden".
Hog was dan horkonning mogelijk? Door ammoniakgohalte en do organiscliG stof. Do Gommissie betoogt, nu, dat die ^stoffen/in de^gevqnden '
Goncentratie, op zich zelve volkomen onschadelijk zijn. "Ben dor
sterkste vorontreinigingen, die zal kunnon voorkomen, voert dus het
gehalte aan organiscne stoffen in xiet badwater niet nooger op dan in
algemeen ^obezigd drinb/ater voorkomt, en doet het verre benedon andere wateron bliiven, die als badwater in hot zomerseizoen veelvuldig gebruikt worden".
Ik wil een en ander gaarne aannetnen, ook heeft de vaststelling
van de direote onschadeliikheid dezer verontr0inigingsindicatoren_zelfs in hun maxi male concentratie' s - ongetwi;) fold naar beteekenis.
Van veel meer belong achter dan het simpole feit hunnor aanwezigheid
op zich zolf, kan oventueel hun functionals "vorklikker" ziin. Hot
komt er in hot algemeen in de eerste plaats op aan dergelijko stoffen
to bezion in haarrol als mogelijke bogoleider... . van bedenkeliijkor
gGzelschap; daarin ligt dikwijls haii.rhoofdbeteekenis. Of zulks inderaaad hot geval is, kan men zonder kennis van den localen toestand
vealal niet met zokorhoid nagaan. De aikomst, do oorsprong, moot dus
nagespourd wordon.Ben analoog geval.
Ben hoog kiemgetal op zich zelf hoeit drinkv/ater nog niet ongoschikt to maken, do gG?;ono waterbacteridn b.v.zullen ons housqh geen
schadu berokkonen. Toch zijn wo gonoigd dergoliik water in beginsel
met oen zokor wantrow'jon to boschouwen - on niet ten onrechte. Do
vraag is; waaidoor wordt dat abnormaal hoogo bacteriegotal veroorzaakt, v/ordt het to weeggobracht door inspooling van darmafyalstoffon
on -bauteridn? De overige analyse-resultaton on de plaatselijkc_omp
standighodon, misschien zolfs do laatsto alloon, zullen do beslissing
mooten brongon.
Bon andcro en nog juistor vergeliiking. Wo beschouwen do aanv/ezighoid van hot "Typische" Bacterium Coii in noomonswaardigo hoevoelheid
in drink-, badwater, otc. als ongev/enscht. Niet omdat dit organisme
zblf zoo govaarlijk zou zijn, maar omdat het eon darmbacterie is,
dus indicator voor faecale verontroiniging. Ja, v/e moeton zelfs de
vraag naar haar afkomst nog verder vorvolgon - als Gartner or qp
wi]st, dat hot voorkomon van faecos-coli's eon andore botoekenis^
heoft, naarmato zij van menschen of (huis) dioron stammen, zal niomand dat kunnen bostrijden,Bij de bedoelde vorontreiniging in 1890 was het natuurlijk duidolijk, dat in het bijzondor de ammonia hoofdzakolijk van faecale af¬
komst moest zijn. In oen ander godcolto van haar rapport wees de cqmmissie hior zolf roods op. Waar in dion tijd door de riolen faecalion
in d) grachton i^erden afgevoord, bev/oos vGrmonging__mGt spuiwater
trouwens raods'onmiddolli^k; vorontroiniging door faeces. Do vraag
dringt zich op: Heeft do commissio niet aan, daarmGe mogoli;]! samonhangende govaron geda^cht of kunnen donkon? fo mooten, daarbij ook hot
jaartal in aanmorking nomondo, toch aannomon van wgI. In haar rapport
hob ik ochhor slechts op hi plaa ts onkolo zinsnoden gevonden, welko
^n, n.l. daar, waar de^commissio
in die richting zouden kunnen duido
_li bactoriologisch onderzoek motivoert, Ik
hot niot iinstollon van ud
citeex: "Vol ons hun eonparig gevoolon (d.w.z. van vorschillonde Nop
dlllandscho aoteriologenjverkoert toch onzo koniiis van ba.cterien ,dio
dio irg grachtwato; voorkomon, on van hotgoon er mot do
in zoGwatPx
vviauuuor zij
^rordcn gqbracht,
Dour on, wannoor
zi] in zoGwa.tor
zoui
laatste zou kun Uii g^'ucu.j.ou,
in
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dat
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zoo gehqe
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kan".
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concludooron,
in vor
dat do oc^missio hior toch slechts op hot _ oog hooft de mogchil-^hoid
om "uit het aantal on do soort der bactorion to kun:.oa bosluitcn tot
bi]monging
; n

hiimonp-ine- van snuiviatGi" on niot do vraa^, of dit laatsto^ water misscnion als tiansportmiddol voor pathogono kiotncn in aanmoriiing zou
kunnon komon. Nu was omstrosks
woi roods op do rol van water
als ovcrbrongor van bosmottolijko ziokton gGwezon, bowijzon daarvoor
waroii ochtor nog woinig aangebracht on waar hot dannier nog wei
soociaal zoowoter gold^ zal vGraoodolijk do comtnissiG hat badooide
gavaar od grond van dan toonoialigan stand dar wotonschap in hot gohaoi niat aanv/azig habban gaacht of althans aan zoovoel twiliai ondarhovig, zoo hyoothGtisch, dat zii_zich niat garachtigd achtto,daarovar in aan publiok rapport nadar uit ta waiden.
Toch dataaran da zoo^aanstonds tanoamen axparimanten van
yiaxa
an iZorster volgons IJilhalaii reads uit 1889 an had - in tagensLalling
mat da "''■BodamthGorio ’ van Pattankofar - Koch omstraaks 1885-1890, wat
batraft-hot apidamisch "0xplosionsartig''~o^r0dan van cholera an ty¬
phus, gainfactaard watar als hoofdoorzaak aangozien. Schtar lovarda
pas da ilamburgar cholera-apidemia van 92 da noodiga _ bav/ij zen voor
u0 theoria van Koch, an maakta haar ook in da praktijk van hat allergrootsta balang. (lo)
^
...
Bii aan an andar moatan vja natuurliik mat _ vargatan, dat da gevaran van gainfactaard drinkwatar of als zoodanig door_schippars etc.
vaal gabruikt v/ordend rivi-jrwatar , ongatwilfold om diverse redanan
vaal grootar zijn dan dia van basmat badwater an dat we inlaiding van
vardacht afvalwater in zeGvwator niat zonder meer mogen gelijkstGllen
mat dio in zoat water
lelke houding moataii v/a aan da hand van nieuwa arvaringan op bactariologisch gabled an van moderna hygiemscho bagrippen - tiians teh
opzichte van a’an dainaii.iiia zaabadvarontrainiging inneoianV
Da aesthatische kant is nntuurli,]k wal dazalf da _ gablavan, zij is
grooteii'deels van p rsoonliika oovatltingen afhankaliik. Over smaak
valt nu eanmaial nia t ta twist and Ovarlast door stank zal aan hat
Stilla Strand wear in beginsal op twaa v/iizen ondarvonden kunnen wordon, Q.l. indirect ( door luchtvarontraini ing, b.v. afkomsti^ van
d; in mood van hat V rverschingskanaal ) an diract^ ( ovantuaela onaanBi IGQ ondarzoak tiidens hat wintarinama rauk v an hat badv/n tar''
tor
natuurliik
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Maar hoa staat hot nu mat do hygienischo zi^da? Indian inderdaad
mocht blijkan, dat hat Hmgscha rioolwatar'^ tusschon da DelflandschG
hoofdan is aan ta toonon, dan valt u^tuurli^k do mogalijkhoid, dat
zich daar pathogena microbon, als typhus-, paratyphusbacillan, ate.,
walka ovontuaGl mat vastc an vloeibara excromantan of op andera wmzo
in hat riool terecht koman, kunnom voordoan, in gean geval to ontnonnan.
Gaan daze ziaktekiomon in zeawjit' m nu direct ten gronde of bli.ivan
zi,),' tanminsta gadaaitalijk, go dura .ido noomenswaarcligGn tijd ievans-_
vatbaarV
^
'//ahnoor wi , or in slagcn om in h }t zaowatar darmcoli(s in aanmerka
lijka hoGvoalnaid acn te toonan, da 1 zou dat ook al ddnigszins kunnen
plaitan voor aan niat quantitatiava verniotiging van da zoo verwnnta
typhus- an paratyphusbacillan, Bact .antaritidis Gartner, Bact.dysontariaa. Ban strikt bawi]s is hat na tuurlijk gaonszins. In hat algamoan ward blijkbaar da weerstandskr acht temn schadaliika invloadon
voor Coli wal 77at hoogor bovondon. Do cholarabactario { ook aan niatsporanvormor ) zou miadar resistant ziin, dan da typhusbactario.
Da Coli zelf kunnen wc hier als avo ntuaoia, ziakta-varwakkor_wq1 uitschakalan. Hoewal Kruse (11) zi;in pathogane Rolle keina garing'^''
noemt an ook op waTer' -Is mogali;jk ovarbrangar van infectia wijst,
valt hat gavaar door veronerainigd weitar toch wai geheal wag togon1
^

^

--

dat van auto-infecti© van uit den darm.
De Giaxa (12) constateerde, dat cholera-, typhus-, miltvuurbacillen“n staphylococcus pyogenes aureus in gesteriliseerd zeewater een
guastig medium tot vermeerdering vinden en eerst na eenigen tijd weer
langzamerhand gaan at'nemen; verder dat deze microben zicn in niet-_
steriel zeew^'ter wel niet vermeerderen, maar dat vooral de typhuskiemen en coccea, ook bij aanzienliyke toename der normaal aanwezige
bacterien, toch geruimen tijd in leven blijven. Forster (12) n- m
waor, dat in geconcentreerde_zoutoplossingen pathogene "organismen
lang levensvatbaar waren. Triedberger (117 vermeldt, dat cholera bac¬
terien in zeew'ter tot 3 welien levensvatbaar blijven. Jacobsen (12)
toonde aaa, dat choleravibrionen tot 43 dagen in zeewater bieven leven. ,loote (3) experimenteerde met typhusbacillen in brak water met
0.15/b Na 01; bi] 0° en vorst en bi] on^eveer 18*^ C., _kon hij ze respect,
na 11 en 17 dagen nog in levendea sea at aantoonen, Wilhelmi (12) wi]st
er O'), dat liet inleiden van ongezuiverd afvalwater in zee- of brak-v/ater hog bedenkeliiker wordt, omdat de saprophytische micro-organismen,
die de pathogene kiemen "vernietigen", in do zee in veel goringer aantal voorkomen dan in zoetwater.
Hiertegenover zou ik echter willen stallon, dat de doo^' ^out water
bevorderd wordonde sedimentatie in moer of mindera _m.:-t0 tot meeslouring van aan zweveade stoffen gehechte micro-organismen zal leidon,
dus tot vermindering van 't bacteriegotal in hot algemeen on van eventueel in slijmvlokken of faecosbrokjes ingesloteii pathogene microben
in het bi]zonder,
De door ons gestolde vraag wordt door bovenstaande experimenten
afdoende boantv/oord.
Vast staat dus, dat bi] verontroiniging van hot bad- door rioolwater infoctie-gavaar aaiiwozi^ is - alleen ovor de grootte ervan kan
men nog van meening verschillen. In dit vorband wil ik no^ opmerken,
dat do rioolstoffen de ziektekiomon in zoker opzicht kunnen beschormon, dat deze laatsto dus in workeli]nheid in nog gunstiger conditio
zullea verkpepon dan bij d~vermolde proofnomin/enT
Gartner (3)' zegt b.v.
"In ein' 'tJasser geiangte Nalirungszentron, z.B. Kotteilschen, Darmp
schloim, sich zersotzende tierischo oder pfianziiche_Substanz,__di0nGn
als Anhaf tepunkte fiir die Darmbaktorion, und an und in ihnen konnen
sio sich langer halt>^n" .
M.i. kon men ann de consequentie van eon on ander niet ontkomon;
ten slotte citoer ik nog do volgendc uitlating van Wilholmi (13);
"Da auch pathogone B'diterien in mehr odor minder saizJaaltigem Meerwasser ixx lange Zoit lebensfahig bleiben, so erhebt sich mit Riicksicht auf den untor Umstanden grossen Binwirkungskreis von Abwassorn
auf der MeerGsoborflache das hygienische Bedenken gogen die Benutzung
des Meeres zum Baden in Entfornung von mehreren Kilometorn von Sielmunduagen. Dabei ist zu berucksichtigen. dass boi der auf dor Meeresoberflache erfolgenden Schichtung des Ab?/assers pathogene Bakterien,
z.B. die im Urin gagobenenialls massenhaft vorkommenden Typhusbacil¬
len, verbreitot werden konnen, forner, dass die weithin verschleppbaren Kartoffelzellen, Si 'irkozollen, Papiorfasern, Muskelfasern, uau.
Infektionstrag-er, zum Toil direkt hahrbGdon pathogener Keime, darstellen" .
Bepaaldelijk wat de "Schichtung" lotreft, hooft 1ilhelmi hier eiger
liik "gezeitonlose" zeeen op 't oog - de quintossens van zijn betoog
is echter mode voor ons geval volkomen van toopassing. Trouv/ens kan
ben dergelijke verbreiding van rioolv/ater over het zeeoppervlak bij
kalme zee ook to Schovaningen v/aargenomen worden.
Dat men in de praktijk met het bovengoschetsto besmottiagsgevaar
door verontreinigd zeewater wei degeli]k rekening houdt en reken mg
moot houdon, blijkt o.a. uit d'eiuitgebreido controle- en voorzorgsmaatrogelen, die liier in Nederland, t/o van do oestor- on mosselcultuur
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tuur wordea toegepast. Ben van de bezwaren aan het nuttigen van
schaalai9-0n, aikomstig uit vervuild water verbonden. is, dat zij
pathogene kiemen kunnen opnecien. Gartner (3) vermeldt, dat in
Oesterdarmen behalve typhus-, ook paratyphus-,_enteritidis- en colibacillen werden gevonden. Dunbar (14) en ook Giilfaeltni (1-) h-len
vGi'schillsnde voorbeelden aan, v/aarbij het optreden van typhus An
cholera met zekerheid kon woraen toegeschreven aan het georuik van
oesters of mopsels, in een verontreinigd medium geteeldr De stad
Baltimore (14) werd verplicht tot een vbr doorgevoerde, uiterst kostbare, ziiiver ing van haar afvalwater , teneinde de bloeiende oestercultuur in de Chesapeakbaai niet in gevaar te brengen* Janssen (15)
constateert, dat vi]f volkomen van elkaar onafhankelijke cnoierahaarden in net Regierungsbezirk Gumbinnen in het jaar 1909 met beslistheid terug te voeren waren tot het i^ater van den Memelstroom
of zi.in "Mundungsarme" ,
Offl een a'aaloog en recejnt geval te noemen, de Amerikaansche_correspondent van een onzer groote dagbladen vermeldt in een artikel,
verschenen in _
het ^_
^aar 19;:;3:
’’De geheele Atlantische kust van Maine tot ilorida vertoont_^smettingssporen. Ook de badplaatsen li.iden er onder. Herhaaldelijk komen
er aaiR de New lorksche kust ernstige ziekte-gevallen voor als_g0volg
van baden in besmet water, huidziekten, oog-, keel- en neus-ziekten.
Verohtreiniging heeft in enkele gevallen typhus-besmetting tengevol-ge gehad. Zeer kort geledea brak er in I'ranklin i'urnace (Rev/ Jersey)
een tynhus-epidemie uit, welke v/ordt toegeschreven aan de vermelde
oorzaak.
Ik geef deze journalistieko mededeeling natuurlijk met de^noodige ^
reserve weer, zij is echter belangrijk genoeg om verdere informatie s
te v/ettigen.
Welke onaangename gevolgen het baden in geinfecteerd zoet v/ater
kan hebben, is nog oniangs in een aer inrichtingen van onze hoofdstad
overtuigend gebleken.
Zoo zouden er nog talrijke gevallen aangevoerd kunnen v/orden ik meen echter miin conclusie. n.l.
dat voor een onderzoek iiaar
den toostand aan net Stille Strand alleszins reden bestaat, ja, dat
zoodanig onderzoek uit hygienische overwegingan zelfs dringend geboden is, voldoende gemotiveerd te hebben.
• Vervolgen we thans onze bijzonderheden betroffende den:
Gang van het onderzoek,
Voor de hand ligt, dat do al of niet verontreiniging van hot
badwater aan het Stille Strand door het in don mond van net ververschingskanaal geloosd wordonde rioolwater afhankolijk is van verschillenae, v/isselende factoren, als stroom, wind, etc. Van een regolmatigen continu-toestand kan dus geen sprake zijn - v/bl kan men,
daarbij steuusnde op waarnemingon, door do commissio 1890 gedaan,
trachten langs den weg der rodeneering zich reeds voor een monstername een denkboold te vormen, 't v/olk dan door do resultatan getootst
v/ordt. In onze bespreking kwamen wij overoen, dat zqu wordon aan gG
yangon mot monstername’s onder verschillende omstandighodGn, waordoor een juist beeld benaderd zou kunnen v/orden - dus als het v/are
een prakische werkv/iize om in een kwestio van overwegend ,praktisch
belong te kunnen decideeren. Dat v/e, zoo handeleude, gebruik maken
van onze kennis dor determinoerende factoren en tevens ons inzicht
daarin gaandaweg vergrootoii,. sDrcokt vanzelf - een en ander is met
van elkaar te scheiden . Op dit .'ebied - uitgebreide stroomwaarnemingon onder uiteenloopend offista )igheden - is door de commissie 1890
uiterst v/aardevol matoriaal geleverd, v/aarmedo wij ons voordeel kunnen doen.
Ben
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Bgii vooi'naam punt is de aonsternamo , wolko in dit gsdeGlto van
hot jaar - zondei boot - niof"zoo oonvoudig is. Boslotan word te
sohopoon vanaf de pioren on t/gI aan do zuiaziide van do oerste 4
hoof den, ton Z.h. van het Vorversohingskanaal gelec-en. (De kustlijn
loopt N.O. - Z.h.), lui vorgelijking mooten natuui'Ii]k gegsvens wordon verza'iueld betxefiGnde de samenstelliug van hot ZQev/atex, waarvan
mot zekerhoid ka!:i v/orden aang3aom::n, dat net nibt met lioolstoffen
vermengd is. Daar or geen boot disponibel ¥/as^ bn in verband met den
tijdsduur, roods door monstername en analyse in beslag genomen,meGaden T;7ij dezo vorgelijkingsgetallen voorloopig wellicht.-net beste te
kuiii'en vorkriigen door onzen tocht langs hot strand tot Kiikduin
voort to zotten en dear eon Ipafsto- ais "standaard" bedoeid - mon¬
ster to scheppon. 'Tat voor resultaten dit oplaverde, zullen wo nader
Z1 '-j Li ft

Bij elk bezoek werden opgenomen:
a, hindrichting en -kracht. Deze inlichbingen zijn verstrekt door
den sluiswacnter aan hot Ververschingskanaal.
b, Tijo van LfloDstername in verband met net:
c, Deti]
11.1 den van hoog- en laagwater voor Scheveningen zijn
batleend aan den '’Bnkhuizer Almanah" .
d, Toostand aan hot strand ~ omvat diverse rmargenomon bijzonderhe"de n.
Steeds kon enkele uren na de monstoraame met het chemisch on bacteriologisch oaderzoek v/orden aangevengen. Men kan rekenen, dat gomiddold
tusschon het scheppen van een monster en hot begin der aii'^dyse een
bijdsverloop van ongoveer 3 a 4 uur ligt - als xangste periode noteerde ik voor go a tocteriologisch monster 5i uur.
Het nomen dor monsters.
Voor do chemische analyse werden telkenmale 2 Victoriaflesschon
van +_1 L. gevuld met water uit de oppervlaktelang. Den eersten keor
gescEiedde zulks met behulp van een Vomi, dit bleek tongevolge Vron
den golfslag hoogst ondoelmatig - veol beter voldeed een laago stok
met oen klem, waarin de flesch bovestigd kan wordon.. Nog later hobben V70 QOu emmortie aan doU stok vorbondon en don iuhoua daarvan,
goed gomengd, in Se flesschen overgegoten.
Men moet er natuurlijk tordege op lottcn, dal het monster goen van
de steouen dor pier afkomstige verontreinigingen kan bovatton, 't goei
met ons instrumentarium 7/el te bereiken v/as.
Nog meer klemt dit bij de bacteriologischo monsters, welke anders
een totaal verkeerd beeld zoudon'kunndn geven.
Deze 7/ordon genomen in, aan deii stok vastgeklemde, steriele
fleschjos van 100 cc.
Ook do zuurstofflGschjes zijn in dan beffinno zoo gevuld; ondanks alle
zorg was eJze methode bij een niot volkSmen kalme zee verwerpelijk,
Gvenals hat ovcrschenken uit de Victoriaflesschen.
non grooto yorbetcring gaf de aanwending van hot emmortie, dit is in
een oogonblik vol, zondei' dat noemens7/a,ardig lucht ka.n toetreden^en
v/e vullon dan hiaria de zuurstoffleschjes op de gebruikG/rlijke v/ijze.
Wat leert ons au het rapport der Commissie 1890 en in hoeverre
de daafih vorzameide gegovens benutten met betrekking '
tot himoriderhavige oaderzoekV
~~

khoHlLP

la een korte bespreking aullen v/e zien, dat hare waarnemingen
zullen moeten brengli.: tot de gevolgtronking, dat ds verontreinigin^
in Iryestiq van het Stille Strand niet alleen mogolijk, doch onder omstandigheden zolfs moor dan waarschijnlijk is.
Begii
Xi.

mo
.880 ■

.88^

an stroomwaarnemingon.
was op dit gebied varn/ege het Rijk oen onderzoe^

}ld
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ingestald, in hoofdzaak op aistanden van 5.000, 10.000 en 15.000 M.
uit denvjal, langs de gGheele Noordzeekust.
Van de lesulcaten, betrekking hebbende op gewone omstandi^ jheden,
d,?7.z. weinig v^ind en zee, iateresseert ons het v'olgende, ool ^ geidende ter hoogte van Scheveningen:
De stroon, komende uit het Nooideu, heet ebstroom, die uit het
Zuiden vloedstroom. De getniddelde naxiauasneiheid van den vloedstroom, die^'nagenoeg net het tiidstip van Hoogi/jater samenvalt, bedraagt 45 IJ. per minunt, bij springtii is zij 1/5 sterkex en bii
doodtii 1/5 minder. De maximumsnelneid van den ebstroom bedraagt f
van die van den vloedstroom, Yloedstroom en ebstroom duren even lang.
Een Y/aterdeelt j 0 legt van den Hoek van Holland ,ge dure nde de vicedrichting van den stroom, gemiddeld 10.4 K.il. langs de kuststrekking
in N.O. richting af en wofdt tijdens de ebrichting gem. 7.6 K.M, in
Z.E" .richting teruggevoerd. is_dus gedurende een vloed- en ebgetij
sleohts 2.8'"E.M. in H.O.richting opgeschoten,
Tijdens hun maximumsnelheid en geruimen tijd daarvoor en daarna volgen de stroomen met geringe schommelingen de richting der kust> De
schommelingen in kracht, tijd an richting der stroomen bij kalm wear
waren echter toch reeas zoo aanzienlijk,""dat het onmogelijk was met
eenige nauwkeurigheid den invloed van den wind na te gaan.
Hoe staat het^'^au met de stroomen dicht onder den wal? Is bovenstaande daarop ook v^wi toapasaing?
Hiervan v/as zeer we inig" bekend , zoodat de bewuste commissie zich
genoodzaakt zag zelf v/ani'neminsen
wn rnamingen vlak onaer de kust te verrichten,
^t^ geen in den zome: VO 1390 geschiedde Om vergelijking mogelijk te
ranken, volgde men deze.Ifde weriunij so als 1830 - 82 was aangewend.
In geval van we ini g of pen wind bleek tor hocgte van het VerV e r s c h 1 n gs ko na.a 1:
uur,
Van M.S.V.d- tot E If 0
Van M.S.S.i tot / M.S.V
3 uur 35 min.,
terwijl indertijd op een punt 5000 M. uit de kust onder dezelfde omstandigheden was geconstateerd:
Van M.S.V.-p tct 1 M.S.E, = 0 uur 47 min
Van M.S.E
tot | LLS.V
6 uur 54 min,
Ter verduidelijking diene;
ALS.V. = Maximumsnelheid Vloedstroom.
M.S.E. = Maximumsnelheid Bbsiroom.
Als de breuk aau het symbool voorafgaat, wordt bedoeld het tij dstip,
waarop de snelheid tot'g van de aangeduide Max,.Snelheid gs tegon is,
us aan:
in het omgelieerde geval'hot
tes’enovergestelde M, S . B .1
'het tegenoverj
van zijn
Ebstroom weder tot
het tijdstip, waarop do snelheid van
Max.Snelheid is godaald
Ben Gu andex wil dus zeggen
Onder gewone omstandigheden duren de tijdperken, waarin dc stroomen
met weinig en nagenoog geen snelheid doorloopen, dicht bij den v;al belangrijk langer dan vei-dor uit de kust, terv/ijl onder den wal het tijdperk van den overgana van eb- tot vloedstroom (M.S.E- i M.S.V.jvan
langer duur ■ :i.s, dan dt van den overgang van vloed- op ebstroom (M.S.V.
i
M.S.E
ill ♦ O

Op elk punt Huurt de loedperiode (-i- M.S.V. - M.S.V.-|-) langer dan
de Gebperiode
M.S.E. - M.S.E./) en biide perioden duren korter,
wanneer men
onder uu
de Imst
komt.
Lir.ii dichter
uxuiUjOI cnuei
ivua'o nuuib.
Vord
Vorder kop wordoa afgoleid. dat "in gewone omstandigheden, de
vlo
yloedstroom.
nvgenoem gelijktiidig doorkomt op 5000 M. en dichter_ ondor
oen wal, d^pch eerder onder den wal oindigt, dan op 5000 M." en "cdat
do obstrojorndir/ddirregel^eerder doorkomH on belangrijk eerder oindigt
s/der dpt', v/al mot eenino meetbarc snelheid door te loopon dan op
5000 M.g'
Dq snelheid van den stroom, vooral aan do opperylakte, ^bloek in_^
lYog grootere mate afhankcli:, k van richting en kracht van den wind dan
van Qon maansouderdom. Hit vergelijking van stroornsnelheden, steeds
opgenomen oa pie helft van de goaollde clioate, volgde: _

-Il¬
ls. "dat de snelheden van de stroomen, vooral op minder dan ongeveer 200 il. nit den wal, over het algemeen kleiner zijn dan op
grooteren afstand".
2e. "dat ze veel meer onderhevig zijn aaa den ?7ind" . Dicht onder
den wal kunnen eb- of vloedstroom zelfs geheel wegbliiven, respectievelijk bii zeer sterken Z.l. on N.O.wind. 't Laatsre geval, wegblijven van den vloedstroom, schijnt echter hoogst zelden voor te
komen, werd door de commissie ook niet waargenomen. Vooral op den
ebstroom heeft de wind veel vat - als de windrichting gunstig is,
behoeft^de kr^cht zelfs niet eens buitengewoon te zijn. Viermaal nam
de commissie vanaf de duinen waar, dat de ebstroom onder den wal uitg
geschakeld ?7erd en het spuiwater, dat als regel ongeveer tusschen
4 on 5 uur na hoog water geloosd word, Woordwaarts ging.
__¥at de richting van den stroom onder den V7al betroft, deze was,
bij_een snelheid van senige beteekenis, onder gowone omstandigheden
nooit naar den wal gekeerd. Bi] geringe snelheid en tijdens de zeer
langdurige en met zeer geringe stroomsnelheid plants hebbendo kenteringen, kwamen echter schommolingen in de richting voor, welke ,
vooral aan de opporvlakte, geheel afhankelijk waren van den vjind.
Plant sell j iie stroomafwijiiingsn doen zich ten slotto nog voor in hior
en daar gevormde geultjes en hunne uitmondingen, de z.g. muien,
De commissie paste nu de verkrege.n kennis der stroomen toe op den
loop_van het spuiwater. verliet vervolgens den ?/eg dor redeneering
en ging, vanaf eei:i_punt op de duinen en door monstornamo per stoomboot, de verspreiding en vermenging van het geloosdo water door directe^waarnoming en analyse na. Zooals ik reeds vroeger opmerkte,kun¬
nen uit de gedano stroomwaar.-omihgori ook wij op "dnze beurt trachuen
eon on ander af te leidGn met be trekking tot het zich thans yooJ~
doondo vraagpuivT, a.l, de mogeiiiliQ verontreiDigia'g van hot Btille
Ptrand door het Haagscno rioolwacer.
^
Hot- bHjkt dan, dat de ov.
^.erwogingen dor commissie on de onzo ge
doeltelijk parallel kunnen loooon on dat verder onkolo door hen
constatoerde feiten ook in verbaiid mot de door ons to bestudeeren kwes
tie van zekere waarde ziin. Voor de hand ligt, dat wi] het grootste
jedeelte hunnor conclusie's en bovindingen hier stilzwijgend voorbij
kunnen gaan,_daar dit uitsluitcnd betrekking heeft op de evontuGolo
verontreiniging van het officioolc badterrcin bij hot Kurhaus. (Torloops zij gGDiomoreord, dat do toestand ten N. van het Ververschingskanaal sindsdien verandord is door den aanleg van den Haven met zijn
vooruitstekende hoofden, wolko m.i. on tot vermenging en tot vervjiidering uit de kust van verontreinigd water zullen kunnen bijdragen).
Madrukkelijk merk ik op, dat het vsrdor een zeer groot verscnil
maakt, dat de oorzaak dor zoo-verontreiniging in den loop der tijden
oizicht een geheel anderen aard heeft aangonomen.
De KwestiG dor totale interisiteit - men d'enke hierbii ook'^aan de bevolkingstooname, annexatie's en a,ansluitingen van andore gemeenten op
net haagscho rioolnetl - zullen we hier buiten beschouv/ing laten.
t been wo bedoelen is dit; terwijl vroeger, tonminste gedurend hot
Dadseizoen, een, groot kwantum naar verhouding verdund spuiwater in
Horten tiid vjprd afgelaton, hebben we thans te maken met een in den
mond van het Vervorschingskanaal continu opwellenden stroom van een
veel geconcontreerder rioolwator. Dat or toch, zooals boven vermold,
nog van eenigc overeonkomst in redeneering etc. sprako kan zijn, is
toe te achri i Var, aan
n p ri hot
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nof
ann i
rrol ■inn' in
-i r don
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de spuirogeling
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goricht op een Zuidwaarts stroomen van
t spuiwator , dus langs hot
Stille Strand. Daartoe ward in beginsel d
luis ‘±2- uur na hoogwater geopend, bohalve v/anneer t.engevoige vai don [z.-,.) wind vertraging of geheel
^j-Jegblijvea va^ den ebstroom dicht onder don wal gevreesd werd.T’rj
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Tor vorduidGlijking van onze radeneering geven we eerst nog volgende samenvatting on schema (Gogevens ontleend aan bet rapport der
Commissio 1890 on dei: Bnkhuizer Slmanak).
Do z.fe, Gbperiodo
M.S.B.-M.S .B .^i-) duurt + 3 uur.
De ovorg.vaa eb tot vloed (iLS.B .1---^, M.S.V.)
"
Si: "
Do z.g. vloodporiode
^ M.S.V,"
’’ 4 "
Lg ovorg.vaa vlood tot eb (m.S.V.E. )
(samcn gostold + 12| uur).

"

"2

"

Deze bijzonderhoden, alsmode die, on hot hiernavolgende teokoningetje aangegeven, gelden ouder don wal, bij weinig or goon wind.
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Onder dezelfdo omstandighoid voort de obstroom, welko voor ons bet
moosto _ boiaag neel't r ioolwatt.ur 0V0 iwij dig aan de kust in Zuidwaartscbe ricbting. De verplaatsing, 'jelke in noofdzaak goduronde de z.g.
obperiode goscbiodt, zal men op 3 b 4 K.M. kunnon schatten. Dit is
dus als hot v/aro eon maximum ai stand,___
__
die alleen
wordt afgelogd
door
ai;
waterdooltjes, wolko zich, toon; de ebstroom eonige snelbeid begon to
roods buiton Eon mond van hot Vorvorschingskanaal (V.K.) bevoriden. Zij vormon do Zuidelijlie grons van bet rioolwater. Rioolsubstantie, pas gedurondc hot voortschriiden van do obporiodo bet V.K.
vorlatondc.
natuurliik nioi
niot zoo ver. Bij" hot intredon
----l-.-j
vwj. j.a,ooLiuo . bronat
uiji.gi, hot
no L naiuuriiiii
van

"^roedstroom wordt be"^ (voortdurend min of meer aan vormonging
oi?°erh3vigG; vorontreinigdo water in orngobeordo ricbting toruggevoord
Misschicn Zal hot ondor working van den voorvlood als 't ware ga.an
uitdwarrelGn
^
■ ’ naar hot
’ ' strand
'
zoo gGdooltolijk
kunnon Tjjordon godrongi■on
WC.U,-.

_In boovorre zal nu do vjind bovongoscliGtst vorloop kunnen wijzi-

genT
-----—---^-tITt hot omtront do stroomwaarnomingon raodegodooldo bliikt, dat
QGG aanlaadige v/ind don stroom v-orjntroinigd wator, vooral de bovcnste lagen, op don e/al zal ricbtcn; do sterkst gaprononceordo govallon
zuiion zich voordoon godurendo hot ovorgangstijdperk, als de snelbeuen goring tot nagenoog nul ziin, Het bewusto water wordt dan tus- schen

-13schon do hoofdon, langs hot Stillo Strand godrongon. ¥orkt dus bodooldo WGorsotnstandignoid do oorontxoiniging van het bad^-jB.tor eaiip-rzijds stork in do nand, andorzijds zal oen zoodanige ?;ind veelal
branding on dionteagovoige oen moor of minder grooto vermenging en
verdunning in do diepto veroorzaken., Het slotresultaat hangt dan
natuurli.ik in hooge mate af van de windkraoht.
Ben aila.adige wind doer juist hot tegenovorgestelde van hetgeen
boven behchreven is. "
"'iQ conclusie moet m«i. luiden, dat:
Bei N.W.wiad, wolke zoo zwak is, cat hij goon branding teweegbrengt,
voor het
ihet aJTerongunstigst' is.
Pelkon invloed oen i.lT,
.uind kan hebben op vertraging
respect, versnelling van den ebstroom (on ook op den vloedstroom ,
v/aarvoox juist het cmgekeerde geidt) - dus indirect tevens op den
loop van net rioolwater - zagen we reeds vroeger,
Dat de snelheid en de daarmede in verband staande verplaatsing
van het verontreinigde water ook nog direct van windrichting en kracht
afhangen, volgt ontniddellijk uit hetgeen bij het chapiter der stroomwaarneminnen 7/erd vermeld omtrant de warking van den wind speciaal op
hot
oc water aan de oppervlakte
De n:eno0md3 afstand van 3
4 K,M. zal dus of nog overschreden
of niet beraikt_kunnen Worden, terwijl, v/at het laatste betreft, het
uiterste geval is; geheel wogblijven"van don ebstroom.
¥i;j teekenen hierbii aan, dat* de afstand van den mond van het V.K.
tot Kijkduin + 4 Kd'I. Doaraagt,
Daze meening, dat bii ebstroom verontreiniging van de kuststrooken
aan hot Stille Strand dikwijls zal mocten voorkomen, is ook geheel in
overGonstomming met feiton, in 1890 geconstateerd. Men zie b.v, de
tabel op biz.21 van het meermalon genoomde ra.pport en de. intoressante teekeudngetjes van bijlago N. Slochts bij geheel aflandigen wind
blevGQ de kuststrooken tusschen de Delflandsche Hoofden vrij van den
spuistroom. Men dient hierbij in het oog to vatten. dat het ter plaatse aangegeveno op de zichtbare verspreiding van het spuiwator slaat,
anders zou de verkrugen indruk nog vool te gunstig zijn.
Over den vloedstroom kunnon v/e kort : .in.
Rioolsubstanlio, wolke zich bii hot int; iden
^n ervan ten Z van hot
V.K. beviudt^ zal na hot tiidslip van leliterinp: nog wol migen tijd
tot voroutreiuiging van do badstrook tusschen t.i
__ en
... Kiikduin kunnon
bijdragen. Door v/olko factoren dit bepaald vjordt, is duidolijk,
Riool?/atcr , dat tijdons de vloedperiode Noordwaarts van het V.K.
is medogGvoGr{^, komt voor do verontreiniging van het Stille Strand
praktisch natuurlijk in hott goiiool
geheel niet meor in aanmerking. ¥51 kan
plks hot geval ziin mot v/ater , dat gedurende het daarop volgendo kontoringstijdpork hot V.K. verlaat. Hoofdzakelijk hangt zulks woor van
den wind af, hooft oon aflandigo wind hot bewuste water niet to vor
in Z0G godreven on to stork vermengd, dan kan hot door den invo.llonden ebstroom nog wol in noetnonswaardig kwantum tusschen de Delflandsche Hoofden v/orden gedrongen.
Op v/olko v/ijze zal nu: - wodorem onder gaivono omstandighedon on in
grooto trolikoTi - gbduron o do verschillende tiidperZon de afvlooiing
_yan net riool-jrator uit hnt, MiTKl toi stand kunnen komi :n
Vorschlllo ndo factore ri worken hiertoo mode In hot algomoon zal do
voortduiCoijde aanvoor van rioolwator aan hot c in do van hot V.K. op zijn
bourt ‘0 0 a afs trooming to ngoVolga moeton hebbe n.
Begiivaon wo v ervolgons o nzG boschouwing op he t tijdstip van Hoogwater
(Do ^ voorstell ing op biz. 12 mogo ter vorduidcl ij king die no n). Do daarintrodoado daling van het zeewater zal bov oadion eon strooming vanMt d en mond van hot V ,K near zuu toweogbren gen. Dit gaat zoo door,
" ^reekt on do
ook als 3 h 4 uur lator ho t. t i ^ d s t i p V a. n !i e n' ring aant
obstroom bogi nt, Als we nog 4 a b uur vorder zijn, 7ordt hot laagsto
poil boroikt, de l3,ntstL: u.ren voor Laag./ator is Qcht jI do nivoau-da-

-14ling van weinig beteekenis meer.
Gedurende de rij zingsperiode, \7eike nu volgt, zal het soortelijk
zwaardere zeewater het VJd, langs den bodem binnendringen en zoodoende tot uitvloeiing van riooiv/ater aanleiding geven. Als het f/assen ongeveer 2 uur heeft geduurd, valt de vloedstroom in en evenlang daarna noteeren we v/eer Hoogviater , v/aai'inede v/ij weer bij het
punt van uitgang texug zijn.
Te alien tijde zal daarenboven het verschil in
needs op zichzelf een indiineing van zee - en een afvloeiin£: van nioolv/ater bev/erkstelligen.
Vermelden v/e ten slotte nog de spuiing van boezemwater uit het
V,h., welke, naar bij info.rma?is bleek, oij geschikten buitenwaterstand momenteel geregeld plaats vindt en welke ook verdringing (en
verdunning) van fioolsubstantie in de hand werkt,
Thans nog een enkel sacienvattend woordje over de mogelijke verspreiding en vermenging van het rioolwater. Deze staan natuurlijk
tot elkaar in nauw verband,
Reeds in het Voii, vindt ongetwijfeld door de oowelling eon zekere
vermanging van het rioohwater plaats, welke ik, al naar net getij, op
zeer gering tot vrijwel nul zou v/illen schatten, De omstandigheden als aivloelingsnelheid, hoerschende buitenstrcom - waaronder het
verontreinigde water met het zeev/ater in aanraking komt, zullon ven¬
der dadelijk eon meer of minder groote vermenging bepalen. Bii een
kalme zee kan het rioolwater na net verlaten van het V,K. zich als
een laag over het zeeoppervlak uitbroiden. Dat zijn geringer S.G.
thooretisch ook de mate van deze verspreiding moat beinvloeden, is
gemakkeliik in to zien. Deze factor valt echter gewoonli]k tegenover
andere voikomen in 't niet. Hoe do verspreiding door stroom en wind
tot stand komt, zagen v/e reeds = Van deze boido factoren - en van den
inwerkingstijd - zal ook do vermenging met zeewater grootendoels afhangen. In het algemcen is hot te verwachten, dat doze hoofdzakclijk
met do bovonsto lagen van het zeewater plaats vindt. Doze opvatting
?/ordt ondersteund door waarnomingen in 1890 gedaan, den spuistroom
betreffend, Dat verspreiding aan de opnervlante en in de diepte tot
op zekere hoogte omgekeerd evenredig zullen zijn, is logisch. Ver¬
menging in de diepte wordt b.v. door de branding aan do kust stork
bevorderd, (Bn ton N. van het V.h. oil een roerige zee ongetwiifeld
door do Havenhoofden ')
Gering verschil in S.G. zou ook nog tot ''Ausgleich" kunnen bijdragon. Bn - zuiver thooretisch ! - sells, tengevolge van vorschillen'in osmotischen druk, optredondo diffusio.
We spraken reeds vroogor - in verband met do aanwezigo micro-organismon - over de bij inleiding van riool- in zeewater optredendo
sodimontatie en momorecrden, dat hot zoutgehalto op dit proces bevorderond .11 vorsnellend inworkt. Yiilhelmi (13) schri]ft:
"Nachteilig wlrkt be i dor Binleitung von Abwassern in‘das Meer die
im Salzwassc-r boschleunigt erfolgondc Sodimentierung der festen Abwasserbestaadteilo; eine kusnahmo machen Stofie, die zum Schweben
besonders geeignet sind. Die beschleunigto Sedimentation im Meerwasser fiihrt leiclit zu Vorschlammungen am Grund in der Mhe der Binrniindungstellen von Abwassern" .
Do Commissie 1890 constate or de, dat bij de Zuidv/aar tsche strocmiiig hot spuiwater-slib in hoofdzaak binnon 1000 M. afstand van het
kanaal be zonk. Aan het einds van het s e1 ZO0Q bleek zich echter noch
hier nbch in de- voorhaven van het kanaal sen blijvende sliblaag te
hebben afgezet, 't bezinksel was dus blijkbaar ook weer gaandeweg
verspreid. Of zulks steeds het ge^?al is gebleven, meen ik - de reeks
¥an laren, de tegenw/oordige 7:1 jze van rioolwaterloozing en het door
bevoikingsaanwas "etc. steeds toenemende kwantnm rioolsubstantie in
aanmerking neraende - sterk te moeten betwi;jfelen.
Behalve

-15Behalve het detritus heeft nog het plankton, in het bijzonder
dat van het door de zeesluis van het ververschingskanaal geloosd
wordende Delflandsche water, onze interesse. Vi ilnelmi spreekt zich
als volgt uit: "Der grifete Teil der aus dem Susswasser stammenden
Organismen stirbt mit dem nintritt in das Brack
oder Meerwasser
ab^, zij zinken vervolgens naar den Bodem. Het omgekeerde vindt bij
vermenging eveneens plants, ofschoon in mindere mate, daar het zeeplankton te dezen opzichte wat meer aanpassingsvermogen bezit.
De resultaten van het chemisch an bacteriologisch onderzoek, benevens verschillende bij zonderhe den, hebben we vereenigd op een
tabel. (zie bijlage A.)
'Hij de intarpratatie
intarpratatic van direct belan zijn do opvallend groote
schommelingen
gen in chloor en keukenzout g alto, walk laatste cijfer
we vorkregen, door al het aanwezige chloor op NaCl om te rekenen,
(vermenigvuldigen met den factor 1.65 - wo vinden zoodoendo goon absoluut juiste grootheden, doch wel bruikbare verhoudingsgetallen,
daar in zoewater onder de chloriden hot NaCl verr weg overwoegt on
de verhouding tusschen de componenton-NaCl, [gC12 , KCl - zolfs in
verschillende zeeen nagenoe constant is. ) 'Be oelde aanzionlijke voroersto plants d divorsG monsters van
schillen betroffen nie^ in
den reeks, maar hebben vooloer betrokking op de reekson van vorschillende data onderling. Hat kGukonzoutgehalto''van het zeev/ater langs
de Delflandsche kust schommolt dus binnon wiide gronzen, daar zooals uit vorgoliiking dor overigo analyso-cijiors blijkt, do fluctuatio's niet aan meer of mindore vermenging met rioolv/ater kunnon worden toogoschroven, tenminsto niet in hooidzaak. Aan v/elke oorzaak
dan weir De Commissie 1890, welko eveneens, door S.G. bepalingen,
dit verschi;]nsel constateerdo , geoft aan, dat het voornamoliik wordt
te voorschi]n goroepen door bijmonging van v/ater uit den Rotterdamschen v/atorv/eg. Hot is dus ook ontoelaatbaar om uit
gehalte’s aan
chloor conclusie's te trekken omtrent do aanv/ezighoi van rioolwater.
Eventueel komt hot door de zeesluis van het V.K. gespuid wordende
zoot ¥7ater ook nog in aanmerking, Slechts dan, als men zich godurende een monstorname overtuigd had, dat de hoeveelheid NaCl in niet ver
ontreinigd zeewator in wi]den om {rek dozelfd^ was kondon de gevonden
cijfers lets locren met betrokking tot de voor ons van belang zijnde
kwestie.
De droogrest staat natuurlijk in nauw verband met hot kwantum
chloriden on de overige voorkomonde zouten. Voor-namelijk hot hooge
^ehalte aan chloor noopto ons do bopaling van het gloeivorlios acn:erv7GgG te lateii. daar dit toch goen eonigszins betrouwbaar resultaat in vorband Lot do organische stof zou hebben op ^ iloverd.
Ben aanwijzing betreffende doze laatsto geeft ech hr de grootte
van het pormanga-iiaatgetal, dat wij hebben uitgedrukt in m.gr. verbruikte zuurstof per 1. water.
Ook de ci^fers voor ammoniak on totaal stikstof vergrooten ons
inzicht in do organische verontreiniging der genomon monsters, de
eerste w'at den reeds geschieddon afbou¥7, do t¥7eGdG, vat hot nog in¬
tact of slechts godeelteliik ontleed voorhanden ziin van v/ol in
hoofdzaak faecale producten aangaat.
De aanwezige on verdwiinonde hoevoolhoid vrije zuurstof staat medo in_verband tot de verontreiniging door organischo substantie, in
hot bijzonder dan door verbindingon, ¥7elke als voodin^tof onorgio
bron voor micro-organismen kunnen dienen. Do vaststelling vap het
zuurstof-tekort
we rekondon den barometerstand op 760 m.m.) ge. ft
11,1. eon TN
van de omzottingon, u/ell^ reeds hebben plaats gevonden,
twrwijl het zuurstofverbruik (goduronde 48 uury'' "''^-ovens verstrekt
omtrent die, 'wolke nog mogolijk zijn, dus omtren !o on het moment
der monstorname nog jeostaando bronnon voor bacterioele"v7erkzaamhGid.
Ben zeer duideliiko beso king van principe ea beteekonis dozer
mothode geeft Griinhut
^
wijzon nog oven op de doorgaans bestaande parallelitoit tusschen kiomgotal (op gelatine bii 22° C.) on
door microben voor oxydatio van organische stof vorbruikte zuurstof;
men

16men vergeliike in onze tabel de cijfers van 5 November voor bacteriegetal (20 - 22°) en Sauerstoffzehrung der verschillende monsters.
Nen algemeene beschouv;ing en vergeli]king van het tot nog toe
V0rzamelde anai^^se materiaai levert de bewi,izen, dat de verontreiniging van de badstrooiien langs het Stiile Utiand, v/eiker vjaarschi.inii]k-, ik zou haast zeggen zekerheid, v/ij door een logisciie redeneering, gebas'eerd op de werki'ngen van stroom eh YJind, konden aantoonen,
ook inderdaad plants gri]pt en, wit van even groot gev/icht is op dergeli.ike schaal en tot zopoanige inteasiteit, dat men geenszins ge- ,
rechtigd is haar te negeeren ox pracziscn van ondergescJiikt belang
te achteu. Zi] strekt zicJa - ondei omstandiglieden - tot het verstafgelegene der bezoc^te punte~,'Ki.ik'oirni, uit,
Ook het waarnemen van den toestand aan het strand kan bewijzen
te dezen opzichte aanbrengen. V/e doeien daarbii op het afzetten van
afval van groenten en huishoudeli]k vuil, als typische indicator
dient de lucifer! Dat het fietsen tusschen de eerste hoofden ten Z.l.
van het V.K, zooveel moeilijker valt dan verderop, mag misschien mede als aanwijzing gelden.
Do hadden verder reeds gelegenheid op te merken, dat de bruine
tint van het rioolwater dikv;ijis het zintuigeliik constateeren van
een verontreiniging mogeli.ik maakt. Afzouderlijke waarnemingen op dit
gebied, vanaf de duinen, verriohten v/i] nog met;' een buitengewoon
sprekend geval noteerden v/i] op 7 November, + ^ uur voor laagv/ater dus in den aanvang van den zg." overgangsperiode van eb- tot vloedstroom - waarvoor \//ij nroar de tabel verwijzen. De strook vlak aan
het strand was toen ook niet vrij van rioolv/ater, vertoonde echter
lang niet did typische rioolkleur van de middelsre strook, waarschiinlijk door het veel geringere percentage (let ook op de v/indrichting;
en Gventueelen invloed van den zandbodem.
le zullen thans de resultaten van enkele bepalingen nog eens nader
bekijken. Voor een nauy/keurige , scherpe interpretatic van hot ciifer
materiaai missenwe, v/at sommige analyses betreft, do noodige betrouwbare vergelijkingsgetallen, bo^rekking hobbendo op niet door hetrioolwater verontroinigd zeewator, tegolijk met de overige monsters geno¬
me n .
Dio, ter hoogte van Kijkduin verzameld, bloken hiorvoor geenszins in
aanmerking te komen. Sen van de schoonste monsters, ^laartegenover de
andero zich veelal scherp afteekerion, is dat van 15 Nov., op hot tijdstip van Hoogvator bij vloedstroom te Kijkduin genomon; een togonwerkende factor was hier do v/ind, >i/elkc N.Vi,, dus voor dit dool zoo ongunstig mogelijk was.
De Commissie 1890, 'wolke over een stoomboot beschikto. vermeldt,
omtrent het normaie, niet met spuiwater vermengdo, zcovaiox hot volgende:
Ammonia. Tusschen Ter Heydo en hot Vorverschingskanaal bovatto dit
Y/ator op verschillende diopten, in do nabiihoid van de kust, moestal
goen ammonia on zelden moor dan 0.1 m.gr, per L.
Chamaoloonci.lf or:
Aantal analyses

Minima & maxima
van chamaeloon

Tor Hoydo
Loosduinon
Kanaal
Badterrein

2.0
2.0

6
14
25
37

2.0

2.0

-

6.5 mgr/L
5.2
”
6.0

7.2

Gemiddeld cijfer
voor chamaeloon
3.3
3.6
3,9
4.4

-17Bij de veroatreiniging van het badwater met 7 h &fo spuiwater vbx
oorzaakt door het navloeisel, vjaarover wij reeds op biz. 10 uitvoerig
spraken, iverd een KlfnOl getal van slechts 10.4 gevonden. (en 0.4 mgr.
ammonia per Liter)!
-

Men vatte daarbi] nog in 't oog, dat bovenstaonde cijfers mgr.
Klvln04 en geen mgr. verbruikte zuurstof aangeven; om ze met de onze te
kunnen vergeli]ken, moet men ze dus eerst nog door~4 deeleFT
De aangewende methods - in alkalisch milieu volgens Schulze - is dezelfde , die wii gebruikt hebben. Het ammoniak-'gehalte werd ook colorimetrisch bepaaid, doch niet na voorafgaande destillatie, zooals wij
toepasten, maar na praecipitatie met kaOH en Na2C03.
Men bekiike thans de gevonden cijfers voor ammonia (& totaal stik-stof!) en Kl;In04 getal op onze tabel en trekke daaruit zijn conclusieSi,.
Thans het bacteriologisch onderzoek.
De tabel der gevonden colititers - we wiizen er nogmaals op, dat het
hier het aantal van warmbloedigen afkomstige faecescoli's per cc. betref t - spreekt vbor' zichzelf,
De getallen waren als regel beduidend! en niet alleen in de buurt
van het V.K.; zelfs bij Kijkduin werd meermalen de titer 100 gevonden.
Teneinde de beteekenis ervan misschien nog duideliiker te doen uitkomen, verwijzen lie b.v. naar de "coligrenzen Bykman" door Sohngen aangegeven voor het door excrementen verontreinigde water der Delftsche
grachten.(16)
Dat in 't bijzonder "Trink- und Nutzwasser" aangaat, Gartner (3),
die er terecht op wijst, dat men de coliproef met inzicht en kennis
van zaken moet hanteeren en voor "Idololatris des Bact.Coli" met nadruk waarschuv/t, laat zich als volgt uit: "Man darf wohl annehmen,
dasz Colibazillen, wenn sie in einer grossen Zahl der 1 ccm-Proben
gefunden v/erden, auf eine zurzeit vorliegende Verunreinighng mit Kot
hinweisen . Gegen die allgemeine Giiltigkeit des vorstenenden
Satzes, dasz die Zahl des Bact.Coli korrespondierend sei mit der Gros¬
ze der Gefahrdungp diirfte sich v/enig einv/enden lassen" . Hii verklaart
zich varder solidair met ean uitlating op het congres van Imerikaansche deskundigen in 1911;
"Bine geringe Zahl von Bact.Coli ist bei Oberflachenwasser zulassig;
aber__es soli nicht oft in 1 ccm-Froben vorhandan sein."
Ohlrniiller & Spitta (1) nemen een dergeli]k standpunt in, zij verklaren,
dat_in het algemeen het regelmatig of voelvuldig aantoonen van het
typische ColiDactorie in 1 cc v/ater, dit op zijn minst genomen "infektionsverdachtig" maakt. Griinhut (<e) gaat nog veel verder;
"Fragt man nach-einem etwaigen, der Beurteilung zugrunde zu legenden
Grenz-Kolititer, so v/ird man darauf heute nur schwer eine entscheidende Intwort geben konnen, Nach Eykmans Methods fand Christian in reinen
Wassern einen Titer von mehr als 100 com. L.Lange begniigte sich bei
Trinkwassern mit der leststellung, dasz der Kolititer hoher als 10 ccm
ist. Man wird gut tun zunachst den hoheren Dert Christians zu bevorzugen." Volgens de door ons gebruikto uitdrukkingsvji]ze van Stern zijn
dit dus Colititers van respect. 1/100 on 1/10 !
Wii haalden bovengenoemde uitspraken niet aan om ze bii de zeewatervorpntreiniging klakkeloos on automatisch toe to passen, doch wel mm
eenig idbe te geven van de zoggenskracht der getallen. Ten slotte nog
do opmorking, Hat do door ons aangetoondo darmcoli's in verband met
de locale omstandigheden zoor zelier in overwegend aantal afkomstig
zijn van menschen on nioi van huisdioion - hetwelk hun, zooals we zagon, juist in hygienisch opzicht dc groote beteekenis verleent.
Bij de bacteriogetallon op agar is, na hotgeen we in den aanvang
van ons versing over Doze mothodo moedeeldon, verdere toelichting feitelijk overbodig. IIoo laag dit cijfer kan dalen, ziot men uit onkele
monsters van 15 November, 14 November on 4 Januari.
Do kiomgetallen on gelatine zijn,zooals to verv/achten was, veel
hooger. Hun Detookehls/ 't verband met organische verontreinigingen
on

-18on opgeioste zuurstof hebbon wg reeds vroeger uiteeagezet. Het monster
van 15 Nov., waarin per cc slechts 10 mesophiele bacrerien tot een kolonie uitgroeiden, leverde voor de minder thermotoleranten noe: een
kiemgetal van 3300 !
't Laagst gevonden cijfer, 1900, dateert van 8 November. Bedoelde
monsters waren, naar we uit de overige oiifers afleiden, nog geenszins als "Schoon” te betitelen.
Op een andere plaats vermelddcn we reeds, dat zeewater in hot algomeen arm aan bacterien is. In de nabijheid van de kust zal men om voor
de hand liggende redenen gewoonlijk meer kiemen vinden dan in voile
zee.
Benecke (17) vermeldt; "Im Ost- und Nordsee erwuchsen aus 1 com Nas¬
ser in knapp der Halfte der untersuchten Proben mehr als <i50 Keime zu
Kolonien". In de bovenste waterlagen kunnen ze door het zonlicht min
of meer teruggedrongen worden. Nilholmi (ll) noemt een heelo reeks onderzoekerSj v/elke zich hebuen bezig gehouden met de m,i. reeds a oriori eenigszins onvruchtbare , veel te algemeen gestelde vraag: "wie'" grosz
die Keimzahl dos unverschmutzten Meeros ist und von welchem Keimzahl
an Moerwasser als verschmutzt zu botrachten ist?". 't Blijkt natuurlijk, dat locale oms^ndigheden etc. doze ke/estie sterk beheerschen.
Fischer, die in de Kielor Bocht experimenteerde, k?;am tot hot resultaat "Bass das nicht verunreinigte Meerwasser an der Oberflache in
der Regel weniger als 500 Keime im com. enthalt, und dass eino grossore Bakterienzahl don Vordacht einer stattgehabten Verunreinigung nahelegtund zwar urn so mehr, je hoher sich der Keingehalt erweist^.
Nilhelmi zelf merkt op: "Da os sich boi den Bakterien des verunreinigtongVleerT/assers lediglich urn zugofiihrto Siisswasser bzw. Abv/assorbakterien handelt (? Sch.)^ .diirfte moines Srachtens der Salzgohalt
dos betreffenden Moeroaabschnittos fiir die Bewertung der gefundenen
Keimzahl von Bedeutung soin". Doze redeneering lijkt mij niet zuiver;
de aanvoer van voedingsstoffen voor reeds aanwezige typischo, of zicn
aangepast hebbende. zee^/aterbacterien laat Nilhelmi geheel buiten beschouwing. Over hot gdo godeelte van zijn veronderstelling zullen vg
hierpiiet duscussieeren.
Bij de bepaling van hot bactoriegotal van monsters zeeT/ator, dicht
aan hot strand genomen, bostaat de kans, dat mon in bepaald opzicht
aanvechtbarc, want to hoogo, getallen krijgt, doordat z.g. Benthosbacterion _ door de boweging van hot e/ater van den bodem "opgeroerd"
worden. Dit gevaar zal bi;] hot zandigo Schoveningsche strand van minimalen omvang zijn, vlak bij het Vervorschingskanaal zou het teggevolgG yafi bezonken rloolsubstantio misschien iets meer beteekenis kunnen
nebben - dat men hierdoor in ons geval echter een onjuist beold van
do yerontreiniging van hot badwater opdoot, kan men zekor niet bev/eren.
t Aanwendon van een kweektomperatuur van 37° heft, wat dit betreft,
zolis de meest gezochte bedonkingen op.
Had ons onderzoek gedur de het badseizo m plaats ovonden, dan zou
men de geconstateerde verontreini gi igon nog voor een eel op de talrijke badors on de tallooze kampe erdors tcrug hebben kunnen vocren.
Doze mogeliikheid is thans echter buitongesloten. Senigo beinvloeding
van het bacteriegotal, voornameli jk dat op gelatine, vanaf het land
(meovoeroQ van kiemen doo'" den v/i nd) is tneoretisch nog mogelijk, gezien de omstandighedon ku’inen wo dezen factor gerust verwaarloozen.
Optreden van verontroiniging door schuimstrepen, uit zoo opkomende,
zooals in hot onder (9) genoemde vorslag vermeld, word tijdens het
onderzoek niet v/aargenomon.In de publication van Niihe Imi treft men hior on daar Gon mindor
gunstige^ doch niet stoed^evo n ver gaai' do opmerking aan betreffe nde
de geschiktheid van hot chemis ch-physisch n bactcriolog isch onderzooE in kT/zesties van zeewater ■verontreini ing, zondor at daarbij
duidolijk omschreven en ^ocd g emotivoerde odenkingen
opperd worden.
Door deze beknopthoid zou zeor gomakkelijk bij don lozer een verkeerde indruk_gowokt kunnen worden _, teneinde daaruit eventue el voortvioeiende kritiek op ons onderzoek bij voorbaat to v/eerleggen acht ik het
gewenscht
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gewenscht deze zaak even ondor oogen te zion en begin met de voli ?ende zinsnede uit lilhelmi'a Kompendium (18), welke ziin meening m
scnerp weergeeft, te citeeren;
^
"Untersuchungen iiber die SiavTirkungen von Abv/assern auf die Kiistenlauna und -flora konnten also die Grundlagen einer biologischen Beurteilung des Verunreinigungsgrades und Verunreinigungsart bieten.
' ■iie sciion vorlier erwahnt, erscheint aber die biologische Analyse des
Meerwassers der Liistenzone um sc v/ertvoller, als gerade die cnemischpnysiiialiscne und bakteriologische entweder unzulanglich sind oder
uberhaupt versagen. Da namlioh die Beschaffenheit des Wassers selbst
in Abhangigkeit von ausseren Daktoren (Dindrichtung und -starke ,
oGegang, Aufriihrung des Grundes us?/.) sehr wechselnd sein kann, so
iiefern chemisch-pnvsikalische und bakteriologische Untersuchungen
(sobald sie nicht uberhaupt haufiger und unter verschiedenen Witterungsverhaltnissen ausgefiihrt werden) keine einwandfreien Brgebnisse
da die bezuglich Sauerstoffgehalt und Sauerstoffzehrung, Chlor- und '
btickstoifgehalt und Giiihverlust sov/ie fur die Keimzahl gewonnenen
Werte zu sehr von den genannten ausseren Baktoren abhangig sind. Die
irgebnisse einer biologischen Untersuchung diirften hingegen viel weniger
mcrpr von diesen ausseren Faktoren abhanr”-'^
-Gig sein da die im Sande
des Strandes
— und
— an Steinen, Feisen und fiiifen einer Kiiste oder Bucht
iebende Fauna und I'lpra zum grossen Teil infolge naturlicher Anoassung_ den Ji 1 tterungseinfliissen gegeiiaber standhalt.
biologische Analyse des Meerwassers auf wissenschaftlicher
Grundiage - abgesehen von den Brfahrungen, die in v/irtschaftlicher
H^isicht uber die Binwirkung von Abwassern auf Meerestiere, welche bei
der menschlich“-en Brnahrung oder in der Industrie Verwendung finden,
gemacht v/orden sind - stecht noch in den Kinderschuhen," Vq yinden hier dus in de eerste plaats een pleidooi voor een bioiogische beoordeeling van het zeev/aler. Dat deze in vele gevallen
zeer nuttig zoukunnen zijn en met den tiid naarmate zii hechter
grondslagen kriigt, ongeti/ijfold nog aan beiang zal winnen, ontkent
zGKer niemand. De beschouwingen van Gilhelmi over hetgeen de adere
natuurY/etenschappen op dit gebied presteeren, kunnen wii tot op zeliere hoogte wol onderschrlivon. Op talrijko plaatsen in ons verslag
Kan men daarvoor trouwens de bowijzon vinden, doordat wii 5f de klippen aanwezen, waarop men zou kunnen stranden on vervolgens deze omzeiiden of de factoren, welke tot onzuivere resultaten zouden kunnen
ioiaen,_in hun quantitatieve betoekenis nagingen, welke dan soms gezien in verhpuding tot de uitwerking der overige invloedon - to
verwaarlnnzn n hlnor
n-.d i i Vp b.v
'4-t goon we zeiden over bet
verwaarloozen
bloek. Mnn
Mon vorgeliike
physisch onderzook, kierngotallcn etc.
Do door^qns gevonden zoor variablo chloorciifers kunnen als na-

}rMilr zeer geprononceord
rrn r. v pn ppp p ^ n voorbeold rold(
hotgoGLi Milhelmi
tuurliik
bedoolt, Die zou or^Gchtor aan donkea doze als basis voor conclusieS'i
omtrent do vorontreiniging to gebruikon I Bepaling van hot glooivoriiGS m ZGGwator is vorder op zich zclf al dwaas. Dat zuurstofgehaltG
en bauerstoffzehrung - ondor omstandighedon - v/el eens uiot alleon
van QG_te bestudeeren vorontroiniging afhangon, maar evontuGel door
op^GonigGrlGi wiizG op do samonstolling van hot water inwerkonde atGriscno Krachten bein’^^lood kuunon v/orden, kan mon wgI toegeven.
Togenovor totaal stiks'tof (on ammonia) sta ik in hot algomoGii nog

vggI mindor scoptis
M.i. komt het or op aan ni^
to overdrijvQa en vooral niot to genoraiisG iron !
het spreekt in G vanzolf, dai men ook bij "niot vorontroinigd"
jewater on moor
,
PI'"' of minder
----ox groote
spolingon in do samonstolling
zijn. Of doze zich indordaad voordoen, rospt. iets
door vorgolijking on rGdoneering na kuniiGn gaan,
GGQigo moo 11G ^ soms missohioLi hool lastig - dat hangt
iiet gohoGla botreffonoe goval zolf af.
^
^
Pp

Gons op o-zllG GD 17 do analyse-rosultaton vaia
CommissiG 1890 mot botrok]iing_tot ammoniakgchaltc on KMuOn gotal.
van niot door spuiv/ator vorontre ir igd ZGGwator. Ovor do waardo van
"faocaal-

0
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"faecaal-coli-titor" en bacteriegetal bij 37° C." als verontreinigingsindioatoren oordeele men - in verband met de gegeven toelichtingen - vender zelf.
Met de v/enschelijkheid om de onderzoekingen "iiberhaupt haufiger und
unter verschiedenen Mitterungsverhaltnissen^ uit te voeren, kan men
het volkomen eens zijn; dit geldt niet alleen in het bedoeide opzic.'ht
en ook niet uitsluitend voor vorontreiniging van zeewater !
Maor komt het nu eigenlijk op aan?
Hierop, dat men de locale omstandlgneden en mogeliikheden terdege overweegt; zijn metlioden goed kiest en in verband met net voorgaande hun
waarde vaststelt; zorgt, dat men over vergelijkingsgetallen beschikt;
niet op al te geringe verschillen en liefst niet op een enkele methode
afgaat, maar de algemeene lijn zoekt; m.a.w. dat men met inzicht en
kennis van zaken te i,jei'k gaat. Loch is dit niet oo elk terrain evenzeer
noodig ?
_Als men op een dergelijke v/ijze te werk gaat, dan bestaat er geen
twijfol, of men zal een verontreiniging van eenig belong met volledige
zekerheid kunnen volgen en waarnemen.
leder geval moot dus op zich zelf beoordeeld vzorden, een categorische generaliseerende vein/erping van de chemisch-phYsische-bacteriologische methoden zou geheel misplaatst en onverdedigbaar blijken. Bij
zijn onder (13) vermeld onderzoek past lilhelmi trouwens naast biologisch-microscopische ook chemisch-phgsische en baoteriologische analy¬
ses (alleen kiem-telling op gelatine; toe, waarvan de resultaten goed
met ^elkaar correspondeerdeti of elkaar aanvulden. bilhelmi trekt daar
zelfs wel conclusies uit eon enkele chemische analyse zonder meer. In
treffende tegenstelling met uitlating^ju in (1^), (IS) en (19) als;
"Da chemische und baktoriologische Methoden versagen, diirfto die biologische Analyse des Meorwassers urn so wertvollor sein.
etc.,
npteor ik hier vordor eon dor in (13) gegeven "Leitsatzo": "Die biologischo^Untersuchung von vorunreinigton Moeresabschnitten orfolgt in gloichor Meise "^wio die Pffung Vuii Binnengowassorn - am besten in
Verbindung mit oinor Chemisch-physikalischon und auch bakteriologischon Untersuchung",
Uo mooton do biologischo analyse dan ook opvatten als aanvulling
of ondorsteuning von do andoro. Gaon v/o aldus to work, dot wo met eon
plonktonnet uit oon booaold kvjantum water hot z.g. soston afzoven,dan
vortoont dit biologischo-miscrosconischo onderzoek naar do vorontroiniging van zoowator moor zwakkc puhton dan vcrschillondo dor chomischo
on bactoriologischo mothodes on mon moot do resultaten mot nog grootor
omzichtighoid intGrorctooren.
Vgl. b.v. (13) biz.149 on (19) biz.177, Voorts bedonko men, dat veol
vaighot detritus on plankton roods spoedig bij vermenging met zeov/ator
sodimonteert_on do biologischo analyse roods op zich zelf woinig meer
dan qualitatiof is, in goon goval zoo strong quantitatief als hot
chomischo on bactoriologischo onderzoek. In de aangehaalde zinsnoden
heoft 1, Gchter meer_spociaal hot oog op aan een bepaalde st^ndplaats
gobondon (b.v. vastzittondo) kustorganismon, welko mindor aan do gonoomdo invlooden_ondorhevig zijn en dus zuiver on alloon do uitworking
van hot vorontroinigdo water aan zoudon govon, Aigezion ervan, dat do
T/otoDScnap hier nog lang niet aan too is, wi]st U. op
biz. 239 van zijn roods moormalon aangohaaldo kritischo studio (12)
zolf op diverse andoro faoooron, welko bi] laatstgonoomdo wijzo van
ondorzook woor amiloiding tot misvorstand kunnen govon.
Ili^moon dozo kwostio niormodo als afgohandold to kunnen beschouwon,
Uol v/il ik nog oven opm^rkon, dat mon bii hot chemisch-bactoriologisch
ZGowatorondorzoek (on ook bij hot gobruik van hot planktonnet ter vorzameling van het seston) een verontreiniging constateert, zooals deze
zich op een bepaald moment vcordoet, dus den oogenblikkelijken toestand, terwi.il het TioTbgiscTi kustonderzoek over het moment heengrijpt,
als ^t ware de gemiddeldo omstaodiaheden voor oogen voert; de aanwezige flora en fauna kan_^m0n n.l. in ‘^t algemeen beschouwen als resulteerende uit de verschillonde en wisselende levensvoorwaarden, welke zich
gedurende een geheel tijdperk hebben voorgedaan.
De
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De eerstgeno0ode wi-izo van onderzoek is bij het constateeren van
eeQ badwater-veront einiging; welke uiet continu en van varieerende
intensiteit ia, wel net neest doelmatig, wij bestudeeren zoo tevens
de omstandigheden, waaronder zij al of niet optreedt en leeren veelvuldigheid en graad kennen, Bovendien is ziJ net meest omvattend, levert zij in het voornaamste n.l. het hygienische opzicht juist die
criteria, welke vrijv/el direct de mogeiijke gevaren annonceeren
{faecale-coli-titor, aantal meer thermotolerante bacterien, NH3, totaal stikstof !). Dit neeint niet weg, dat het biologische kuatonderzoek (strand, hoofden) nog interessante bewijzen voor sen onderbroken
doch chronische vervuiling zou kunnen leveren.
^
De Commissie, welke in 1897 - '98 een onderzoek instelde naar de
vervuiling der kanalen tusschen de Maas en Scheveningen, bespreekt in
haar rapport (20) het door den Directeur der Gemeentewerken be 's Hage
ontworpen plan voor een volkonien doorgevoerde rioleering en afvoer
naar het Ververschingskanaal van stedelijk afvalwater en faecalien.
Zij adviseert om de rioolstoffen zoo versch mogelijk, voor ze in rotting_kunnen overgaaUj oaafgebroken door naar zee te voeren; het (in
de riolen al eenigszins verdunde) afvalwater zal dan "volkomen onschadeliik wezen voor de omgeving en het zeebad", Uitdrukkelijk merkt ze
op: De persbuis behoort echter gebracht te worden tot buiten de
hoofden van het Ververschingskanaal"
Zeer_t0 betreuren is het ongetwijfeld, dat met dit advies geen rekening^is gehouden. Made in verband met de besproken stroomwaarneminlijkt het in beginsel heel goed mogelijk op daze wijze de rioolsubstantie uit den wal te leiden en van de badstrooken verwijderd te
houden.
Sohngen (16), welke de opmerking der Commissie onderschrijft, acht het
gewenscht dit punt van te voren nog door proefneming na te gaan, ’t
geen^op eenvoudige v^ijze zou kunnen geschieden.
Hij wijst tevens op een voordeel aan den in 1914 bestaanden toestand
verbooden, n.l. het gebruik van het V.K, als reservoir voor rioolwaber,.
waardoor men de loosing slechts op geschikte tijdstippen, met betrek,
.^0^ Woorderliik badterrein, kan doen geschieden, Mon houdo
hierbij in het oog, dar, do Stille Strand kwestie toon nog niet bestond
of in elk geval practisch van geen belang was - pas in do laatste jaren is zij acuut geworden. Ook al ware men dus sinds 1914 niet tot
continu-persing van het rioolwater buiten de sluizen von het V.K. overgegaon 7 dan zou toph het genoemde voordeel tot een minimum gereduceerd ziin, dear juist door loosing bij ebstroom in het algemeen woer
Strand met verontreiniging bedreigd wordt.
Bij het zich een oordoel vormen over do vraag of het tot in zee
brengen van het rioolwater aanbaveling verdient, kan misschien nog het
volgende van belang zijn* Het officieele Noordelijk Badterrein wordt
m.i. thans door de havenhoofdon min of meer tegen vorontreiniging beschermd, Verlengt_men nu de hoof drioolbuis, dan zou dezo functie goneei 01 gedeelteliik worden uitgoschakeld, eventucel v/ellicht ook niet
meer noodig_zijn. Men vergewisso zich van een on ander echter terdege,
opdat men niet, hot Stille Strand verbetering brongonde, den toestand
Wnnrdwnnrfc; van het V.K. weor --^erschlochtert. 't Experiment, zooals
boven door Sohn en aanbevolen zal kunnen uitmaken, tot hoover men,om
do geheelo kwes ie nu. einc^lijk eens radicaal tot een eind to brengen,
de persbuis zou moo ten doortrekkon.
In technisch opzicht kan doze oplossing blijkbaar nog moeilijkhoden
opleveren, daar hot ZGowater materialen als c-—
c/ment, beton, etc. aangrijpt. We verw jzen_hiervoor naar het werkie van
_ Klut (2l) biz.151 on
net kritisch ove; J. 4; a. w
n ri 1 Ihelmi (12) biz. 184, v/aar men een uitvoorige bespr iking 0 do mi' aCGion' tor voorhoming van deze inwerking
vindt.
Hot is hior niet do pi a an s om aop' di( per op deze kwestie in te
gaan, welke overir-ons in t gohool hie t als de eenigst mogelijke oplo-ssing beschouwd moot worde om de bezv/aren welke zich bii den tegenwoordigen toestand mot b eirekk ing tot het'gebruik der Scheveningsche
kust als badstrand oordoea UG ondervangen.
Het
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Piet vraa^puat: "Hpe proot nu in de praktijk het feitelijke gevaar
is, dat te dezen opaichue de volksgezoiidheid badreigt" , laat ik ter
beantwoording gaanie aan meer bevoegde beoordeelaars over. Ik meen
echter bePioorlijk aangetoond te hebben, dat het stelleii van deze
vraag geenszins absurd of pietluttig is, doch dat zij integendeel logiscn uit v/etenschappelijke overwegingen voortspruit, bovendien op
verschillende analogieen steunt, zoodat er reden te over bestaat naar
onder de aandacht van medische aeskundigen te brengen eii er hunne belangstelling voor te vragen,
¥at valt er nu met betrekking tot ons onderzoek nog te doen ?
Voortzetting ervan zal m.i een nog sterker gekleurd, doch niet
minder juist. beeld ooleveren van da varontreinigingen van het badwatar langss het Stifle Strand, ¥e Piebben gezien, dat men in het algemeen
geduren e een
_ aanmerkeliiken
_.
tijdsduur optreden van rioolwater tusschen
de Delffandsche hoofden ian ver^i/achten; in de oerste plaats is zulks
mogelijk tijdens de abperiode (f- M.S.B. - M.S.B,-f}, nog meer godurende
het overgangstijdperk eb - vloed (M.S.E.^V “ 4 M.S.V.) en ten slotte
in mindere mate, nl. gelocalisoard in de omgeving van het Ververschines
kanaal, in de tegenovergestoldo kenter ingsporiode
Hichting en kracht van den v/ind zullen hierbii een voornamo rol spelen,
Uit onze tabel bliikt nu, dat deze factor op de onderzoekingsdagen
vervuiling der badstrooken gevjoonliik niet direct bevorderdo , in de
meeste geyallen veeleer tegem/erktOo 't Biizondere monster van 15 Novembor buiten beschouwing gelaten, namen v/o 5 maal eon hflandigen
S maal een aanlandigen en 3 maal een "neutralen" wind (ovenwiidig' aan
de kusty waar, Bi] de naar het land gerichte winden i/as de krach^ nog
r iikelijk groot, _ zoodat Piet water oncier de kust vrij roerig v;as. Dit
alles in aanmerking nem.ende, worden onze resultaten des te opmerkeTnker e'h verkriygen ten opzicnte van het baden aan iiet Stiiie Strand,
een nog bedenkeli.iiier beteeiienis,
—
~ HTTlesirTfingsae nuststrekiiing gerichten N ,0, of Z.W. wind, kunnen
dus blijkbaar ook zeer sterke bijtnengingen van rioolsubstantie plaats
yinden. De voor het badwater meest ongunstige omstandigheid, een zwakke,geen branding veroorzakende PLW, wind, werd nog niet aangetroffen.
_ Ik geloof dus, dat .in het thans aankomende seizoen een verontreiniging van grooter properties te constateeren zal ziin, tenminste bii in
generaal letwat normale wind- en weersinvloeden. Ik bedoel hier, slet
op de tot nu toe yerkregen resultaten, niet in de eerste plaats zoozeer een toename in aantal der van praktisch belang ziinde verontrei'^^gi'^gsgevallen, als'wel in intensiteit.
yooral gedurende het z,g. badseizoen zal de algemeene toestand waarscni]nli]k yeel slechter zijn dan in de afgeloopen periods, daar we
uan omstandigheden mogen verv/achten, die het bestudeerde gevaar sterk
in de hand weaken, (meer vanuit zee komende of zich langs de kuststEekking bewegenoG luchtstroomingen van betrekkeliik geringe kracht, kalme
zee hooge lemperatuur;,
^ &
e
>
.We moeten er verder naar streven meer "vergelijkingsgetallen" te
verkrijgen, hetgeen - iadien geen boot wordt gebruikt - waarschiinliik
mogelijk zal zijn door morstername's Zuidelijker dan Kijkduin, De zoo
yerzamelde gegeyens zouden^ook interessant kunnen zijn met betrekking
cot de Zuidelijke verspreiding der Haagsche rioolsubstantie.
Waarneming vanaf de duinen - ee n punt, dat vie reeds eenige malen
aanroerden - kan ook nog nuttig zi
't beste verbindt mon'^het dan
met monstername's , Tono-evclge van den velen tijd, in beslag gsnomen_
door het
P P1
-rr - QGmen van de ^ geyione ^^^^
monsters met daarop volgende analyses ^het bacteriologisch onderzo k moest g^edeeltelijk
voor het vortrek naar hot Stillo Strand ook no ^4 jodrberoid worden), kon van deze
combinatiG tot op hod- jn t-’’een sprai e zi j n
Ton slotte staat nog 0 u nomen van enkele driifproovea met behulp
van
.

g

- ,

J.Li

gCJ LiUlilC? ii

Vorcnsta&nd r&pport is, behoudens ccnigo aanvullin-gcn, gelijkluidend met dat, doer ondergeteekende op 10 Maart 1923
bij den lirccteur van let Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater ingcdiend. Ik kan liier thans nog aan toevoegen:
lo. he resultatcn van een 2-tal bezoeken, respect.op 17 en 20
April 1923 aan de badterreinen langs Ret Stille Strand gebraclit, alsmede de uitkomsten van Ret cRemiscR en bacteriologiscR onderzoek der genomen monsters (zie bijlage B).
In Ret byzonder wordt de aandacRt gevestigd op de gegevens,
betrekking Rebbende op eerstvermelden datum - needs door zin—
tuigelijke waarneming kon toen een aanmerkelijke verontreiniging der badstrooken geconstateerd wordon; de analyse der mon¬
sters "badvi/ater" bevestigt zulks volkomen.
2o. Re uitkomsten van Ret onderzoek van eenig© monsters riool- en
spuiwater, op 2 verscRillendc data in 1923 door ons in Ret VerverscRingskanaal genomeno (Bijlag© C).
Het "spuiv/atoris, omdat er momentelijk niot geloosd word,
bemonstord in Ret Y.K-, boven de sluizen.
Het rioolv;ater is gescRept big de ''opwelling" in den mond
van Ret V.K., dus aan net einde dor persbuizen dor HaagscRe
rioloering; geRoel onverdund kon Ret niet verkrcgen wordon.
3o. Re analysc-resultaten van monsters spui- en rioolwator, geno¬
men op 4 April 1924 in Ret TerverscRingskanaal. (Mon zie Riervoor Eiglagc R).
Tot dusver is dit de eenige monstername, in Rot loopende
gaar gescRiod - Rot ligt ocRter in do bedoeling in 1924 ons
onderzoek, zooveel de werksaamReden aan Rot Instituut zulks
toelatcn, in verscRillendc ricRtingen voort te^zetten en Ret
daarbig ook te verrigken met een aantal van die gegevens en
waarnomingen, welker utiliteit we in Ret slotgedeelto van Rot
verslag 1923 Rebbon aangctoond.
' s-G-r avenRage , April 1924.
Re Ingenieur,
wg.J.H.A.ScRaafsma.

“ki3 “

van afgesohaafde plankjes op het program; dit zijn dus eigenlijk
praotische stroomwaarnemiiigen, direct den loop van het, den mond van
net V.K. verlatende, riooiwater aangevende; ook hiervan kunnen we als tenminste onder bepaalde omctandigheden geageerd wordt, 't geen
na alles^ wat hieromtreat vermeld werd, duideli]k zal ziin - een ondersteuoing van onze bewijsievering verwachten.De Ingenieur a/hR,I.Z.A.:
(w.g,) J.H,A.Sohaafsma.
S.
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b T I L L E
BAOTERIOLOGISCH
ilEALYSB
Ro. Latum
mon—
ster

I
II
III
IV
V

Wind

Begin
mon—
storname

kr a cli4 Oct. tigo
1922
W.
10.30
v/ind
v.m.

I
II
III
IV
V

6
Oct.
1922

I
II
III
IV
V

Cost
9.45
11
v.m.
Oct.
2
1922 (styve
Koelto)

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV

17
Oct.
1922

O.R.O. 9.30
2
v.m.

R.O.
3

9.30
v.m.

31
Oct.
1982

R.O.
1

I
II
Ill
IV

7
Rov.
1922

Zuid 10.45
1 a 2 v.m.

I
II
III
IV
V

8
Rov.
1922

Z.W. 11.30
matige v.m.
koolto

I
II
III
IV
V

14
Rov.
1922
15
Rov.

R.W.

11.00
v.m.

I
II
III
IV
V

11
Log .

V/.R.V/.
1 a 2

I
II
III
IV

4
Jan.
1923

Cost
1

Zuid
1

11.00
v.m.

Gctij

Baotericgctal op

Laagv/.
9.19 vm.
Ho 0 gv/.
1.45 nm.

Bacteriegotal op
37^0. gelatine
22°G.

33.000
3.500
2.000
1.500

laagv/.
10.20 vm.
Ho o gv-/.
2. 44 nm.

6.600
2.600
250
400
260

Hoogv/.
5.07 vm.
Laagvv,
12.57 nm.

1.000
700
710
700
400

laagv/.
42.000
6.31 vm.
2.700
Hoogw.
1.400
11.34 vm. 1.600
300

Colititer Eykman aant.facccs—
coli's por oc.

1.000
IS

10
10

niet

100
100

10
10
100
100
bo-

100
10

100
10
paald

100

300.000
63.000
12.000
13.000
4.100

1000

100
100
100
10

laag’i/.
7.11 vm.
Hoogv/.
11.30 nm.

1000
1000

L a a g^ /.
11.25 vm.
Hoogv/.
3.52 nm.

100
10

100
10

10
1

HoogV'?.
4.10 vm.
Laagv/.
12.00 nm.

S,T R A R D
ER CHEMISGH ORDERZOEK ETC.
RESUITATER IN MGR.PER LITER.
Lrogo
stof

20729
19744
20614
19574
22195
26800
26800
26500
27000
27700
33176
33116
33308
32772
33528

Monster I
Hoofd I
langs V.K.t*
II
II tcn Z. "
II II
ver-(
III
III ti
ii
II
It
IV
IV
slag.
V
V
bij Kijkduin.
Zie

Vrije &
saline
NHg

sporen

sporen

sporen

28776
31160
32120
32586
33562

Totaal R

KI'InOA getal (vorbruikte
zuurstof)

Alkaliteit
als
GaO

Ghloorion

Chloor
als
RaCl,

Bijlage A.

Opgeloste
Zuurstof

Zuurstofverbruik
(Zebrung)

BYZONLERHEDER.

9943
10050
10085
10014
10366

16406
16583
16640
16523
17104

Ten Z.van Pier I doorloopende lijn van ^oentonafval.
Tusseben pieren II en III liebter vuil (takjes,stroo,lucifers,groentGn,eto).
Ten Z.en R.van boofd IV allerlei buisboudel. en groentenafval, als
uien, komkommers, citroenen, etc.
Eykman - De proef kon na 24 uur met de neg.kolfjes niet worden voortgezet.

25.6
44.8
22.4

76.5
76.5
76.5
76.5
76.5

13710
13710
13600
13710
13890

22622
22622
S2440
22622
22919

Bij boofd I kraebtige "rioolstanle".
Tusseben I en II veel groentenafval,(kool, citroenen, etc.)

4.2
2.7
2.0
3.8
4.2

18.2
24.0
18.2
21^
21.4

65.6
65.6
65.6
71.0
71.0

16900
16900
16972
16937
16972

27885
27885
28004
27945
28004

Zeer kalme zee. Bij pier I veel grof afval,
Tusseben I en II een doorloopende lijn van buisboudel.en groentenafval,
Bactcriegetal - Gedurondo de eerste 8 uren scbommeli). de temperatuur van
dentbermostaat tusseben 30 - 35°G., pas daarna werd een oonstante instelling op 37° bereikt.

4.1

86.9
86.9
86.9
86.9
86.9

14768
15975
16100
16330
16898

24367
26359
26565
26945
27882

Bij de uitmonding van bet riool in bet V.E, een massa groentenafval,

1.1
1.1
1.1

66.6
66.6
86.4
76.5
49.9

2.7
0.0
1.3
2.0
4.8

1.1

20.8
14.7
24.0

20.8
20.8
28.8

12.8

Bij pier I veel grof afval.

28442
3 28 60
33320
33296

9.5
1.3
0.5
0.3

13.7
7.5
3.6
3.6

42.9
17.9
18.2
18.2

104.2
67.2
29.1

14484
16756
16756
16898

23899
27647
27647
27882

9.7
10.9
8.8)
10.8)

28012
30152
29696
29660

0.9
0.3
0.5
0.3

3.6
6.7
3.6
2.8

54.2
17.9
18.2
20.5

72.8
67.2
67.2
60.5

13845
14803
14803
14640

22844
.84425
24425
24156

10.7
10.9
10.4
10.9

5.6
2.3
1.5
0.7
0.4

5,1
5.1
2.1
4.3

31.7
15.7
17.9
17.9

21.1

79.5
67.2
67.2
79.5
67.2

9230
12567
12851
13135
12709

15230
20736
21204
21673
20970

11. 0
11.6
11.6
11.4
10.3
9.9

300.000
48.000

1000
1000

22.000

100

8.000
1.900

10

19C20
25504
25724
26048
--

3.300

1000
1
1
1
1

3CSG6
31572
31184
31236
18898

1.6
0.2
0.8
0.3
0.3

1.3
1.3
0,9
1.3
2.7

11.4
10.6
12.1
12.4
10.2

103.0
53.8
53.8
41.4
53.8

16401
16685
16614
16614
9812

27062
27530
27413
27413
16190

7°0.

2.4
a .1
1.1

9.7 (alles)
4.0
0.7
3.9

9°G.

0.8
0. 6
1.1
0.6

2.8
1.1
0.8
1. 2

9°C.

0.5
0.0
0.0
0.1
1.2

7.1
3.1
2.2
1.6
0.5

10. 2
10.1

8°G.

1.9
0.5
0.5

11.1
versadigd

1.9
1.6
1.7
0.7

7°C.

0,0

2.0

60G

2,0
C.9
0.5
0-9
0.4

2.1
3.2
1.9
0.5
3.3

1.1

5.8
1.6
1.8
1.7

1.200
200
20
100
10

3.15
n. m.
b 0 gonnon
Met V

laag^^.
2.55 nm.
Hoogv/.
7.35 nm.

9.000
8.600
4.000
1.000
1.800

1000
100
100
100
100

27196
26208
27148
28813
28288

1.1
1,7
0.8
0.6
1.1

6.7
5.0
5.0
5.0
9,0

28.2
21.1
20 ..5
16.6
21,8

15,7
15,7
67.2
15o7
79,5

13242
12560
13410
13950
13770

21849
33987
22127
23018
22721

10.4
11.5
11.9
11. 5

11.15
v.m.

LaagV/.
^ 2.800
10.52 vm.200
Hoogv/.
+.
50
3,22 nm. ±
100

100
10
10

24188
25948
25840
25860

1.3
0.2
0.6
0.3

7,3
2,6
5.7
3,4

14.4
11.5
8,0
7.7

78,4
41,4
78.4
41,4

12000
12915
15057
12915

19800
21310
21544
21310

11.3
12.3
12.4
12.4

10

Zuurstof
tekort
(deficit)

76.5
81.9
76.5
65.6
81.9

5.5
4.8
4.8
4.8
5.5

Hoogv^.
9.54 vm.
Laag\'/.
5.44 nm.
Hoogw.
11.05 vm.

10.00
v.m.

Temperatuur

1. 2
7.5°C.

Vrij bevlga golfslag op de kust.
Tusseben pieren I en II veel en grof afval.
Monster bij Eijkduin ditmaal niet genomen.
Ter boogte van bet V.E.en zuidv/aarts namen wij zeer duidelijk 3 soberp
afgesebeiden streoken water v/aar, resp.getint, te beginnen vanaf bet
strand: le liobt grijsbruin, 2e goprononoeerd bruin, zuivere rioolkleur,
3e grijsgroen (normals kleur zeewater). Monster V niet genomen.
't Water leek op 't oog zeer vuil, ook bij Eijkduin.
Bacteriegetal: temp, gastbermostaat 20 - 22°G.

Tusseben boofden I en II veel groentenafval.
Zeer kalme zee.
Y niet genomen.
IV troebeler dan II en III.
Bacteriegetal gelatine: Temperatuur gastbermostaat 30 - 22*^0.
Strand vrijv/el gebeel seboon.

12.0

0.1
6°G.

o.c

0,0

't Y/ater leek vuil, niet bet minst bij Ei^kduin.

Zeer kalme zee,
V niat genomen.

BIJLAGE P

Datum van
mcnstername
en
monoterno.

Ti jd
begin
mcnat er
name

Wind

17/4'23Nc

10.

Ccst 1 Laag
water

»

» II

„

„III

»

» IV

20/4'23„
yj

if

I

>> II
yy

III

» IV

-V .

17.0

8.6

63 .0

13963

3 .0

7 .8

4.5

39.0

16084

26539

Drcge stcf Vri je
en
Sal.
NH3

1

10.54

1 Laagvjater
1 12.28
nam.
1 Hrngv\rater
1 4.55n

C H E M I S C H
ON D E R Z 0 E K
Totaal Verbr . zuur ciof chloor(Cl')
N
3min. KIinC4
test
getal

OPGELCSTE ZUURSTCF EN SAUERSTCPPZEHRUNG
temp.
Cpgeloste Na 2 'xTIT
„Sa,uerstoiT2,uur s'tcF
ter
zuurstcf
uur bewaren
zehrung”
deficit
plaatse ter plaat- bij kamerse
temp.in 't
donl^er

_

“8T5^C .

8.1

4.5

5.1

id .

9.e

nihil, alles verbr.
3.7

Cclititer vclgens methode
Eykman bij 45^
C.aantal faecescoli's per
CO .

BACTERIOLOGISCH CNDERZOEK.
Bacteriegetal Kiemget al op
agar bij 37'^C
cp gelatine
(telling na
bij 22c 0.
'^A- uur)
telling na
48 uur met de
loupe

3 .6

1000

oo.Ooo

6.1

1 .9

1 00

90.000

i

vocrm
1 Hccgwater
1 3 • 19n
12 .30nm

12.0

Incubatorte st
Chioor~]_Verbruikte zuurstof
3mi n. t e s t na "6 x
al s
24 u.bew.bij kamer
NaCi
direct temp.in een geheel
gevulde geelcten
fleech.
b'.E"
23039

Geti j

1 .3

7-1

4.8

47 .4

16221

26765

4.8

5*1

id.

9.8

4.1

5 .7

1 .9

1 00

70.000

1 .3

7.1

4.5

46.0

16221

26765

4.5

4.8

id.

9.7

5 .4

4.3

2.0

1 00

90.000

29538

10.0

15 .2

42 .5

15126

24658

6 .8

32778

0.3

2 .8

16495

27217

9.6

32788

0.5

2 .8

37-4

16632

27443

32780

0.2

2 .1

31 .4

16495

27217

9 -4
9 .0

nihil,al¬
ien verbr .
5.3
5.3
6.2

4.3
4.1

1000

20.000

10

40

10

30

10

100

2 .8

opmerk ingen.

Be V/ate ret and in den mend v/h ver verschingskanaal
was uiterst laag. Ten Zuiden van pier I voel groente
afvaljj als appels, uien etc. Het water bij alle 4
hcofden zeer vuil, zeer trv^ebel, verspreidde veel
stank en was bruin gekleurd. In menster II (17/4 '23)
bevond zich een stuk faeces van niet geringe groette.
KMnC/^ getal in alkalisch milieu.
llethyleenblauwprcef van monster I (17/4 '23) methede
Spitta en Weldert bij 37'" 8.
Na 6 uur v/as geen onticleuring ingetreden.

I

Bi.Hago S.
SOHEVENIlTiTEK, 4 April 1924.

No. 154 - Spuiv/atcr
No. 155 - Rioolv/ater,
Bovenstaando mono tors 'verden op 4 April 1924 genomen door do
lieoren van dor Bnrg cn Sciiipper, to ongevoer 12.- 's middags, in
hot Vervcrschingskanaal (V.K.).
Hot bemonsteren van hot spuiv/ator had plaats tijdens hot spriien, bij eon half goopcnde sluis.
Hot monster nemen van hot rioolv/ator vond plaats in don mond
van het V.K.

,

bij d4 opv/elling. Tengevolge van den lagcn water-

stand kon het vriiv/el onve-rdund verkregen worden.
laagv/ater op 4 April - 11.24 voorm.

(Enk.Alm.)

Wind N.O.

Analyse-rcsultatcn in m.gr.pcr !•:
155.

154.

¥

>

Broge Stof
Vrijc en_^Sal.NH3
Albuminoid NH3
Totaal N3 min. test
)vcrbruik4 hours test )
to
Klto O4 gc t al )auur s t of.
Alkalitcit (GaO-rncthyloranjc)
Chloor (01')
Nitrict (NoCr)
Bcactic mcb iiphenylamine (+ HCl)
Nitraat (N^Og)
KltoO^ gotal in zuur milieu

882.3.1
2.0
5.5
3.2
19.5
37.1
118.1
173.0

ongcf.

gef

1238.58.6
7.1
74.1
25.0
101.1
246.7
281.1
187.2

990.-

accr duidelijk positiof
0.96

