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"Nothing is more useful than water: . 
Ad. Smith; Bx. I Ch. IV p. 30, 
ed. Cannan, fifth ed. 1789. 

V  0 ORWOCRD:  
1 ) 

De watervoorziening kan als oudste dienstverlenings-

bedrijf geacht worden onderhevig te zijn aan evoluties. 

Het is daarom dat die tak van dienst ook heden nog, 

zoals de historische school leerde, wel afhankelijk 

moet zijn van tijd en plaats. Het is de verdienste van 

von Philippovich 1) geweest daaraan toe te voegen dut 

na Hildebrand, Knies, Roscher en Schgffle steeds meer 

de noodzaak naar voren kwam "in der Volkswirtschsft 

nicht nur das Wirken des verndnftigen Selbstinteresses 

zu verfolgen, sondern auch alle anderen geschichtlich 

gewordenen sozialen Erscheinungen und den moralischen 

Zustand des Volkes in ihren Einwirkungen suf das Wirt-

schaftsleben zu beobachten." 

Voor wat de afhankelijkheid in tijd betreft, kan verwezen 

worden naar de oudere economieboeken, welke op enkele uit-

zonderingen na, water als vrij goed beschouwden, en naar 

de moderne symposiumliteratuur waar alleen over toenemende 

schaarste wordt gesproken. 

Over de afhankelijkheid van plaats, kent men de historische 

veranderingen van vruchtbaar land tot woestijn, de veran-

deringen in de stroomlopen van grote rivieren en het be-

staan van geïnundeerde gebieden naast streken van perio-

dieke droogte. 

1) noten voorwoord op pag. V 



Als vanzelf gaan hierbij de gedachten terug naar Gossen, 

die de waardering voor een goed los maakte van de soort 

en vastmaakte aan de hoeveelheden. 2) 

Dan volgen de invloeden van de ontwikkeling in maatschap-

pijstruktuur, bestuursvorm en arbeidsrichting op de dienst-

verlening. Waar water gemakkelijk te vinden is, geen of 

weinig overheidszorg voor drinkwater, waar het moeilijker 

wordt, permanente overheidsbemoeienis, zoals bij de Romeinen, 

of intermitterende hulp, zoals in het oude Amsterdam, met 

een waterbootdienst. 

Op de industrialisatie volgt de vervuiling en tenslotte 

samen met de kunstmatige meststoffen voor de landbouw, 

de vergiftiging van het oppervlaktewater. Zo is thans de 

vervuiling een feit van Wolga, Rijn en Maas en dan volgt 

daarop research, ontzilting op grote schaal met kernenergie 

in gigantische projecten, zoals reeds voltooid aan de Kas-

;Dische Zee en gepland te Zeebrugge. De innovaties dringen 

op, waarbij weerstanden moeten overwonnen, zoals bij de 

overgang van stoom naar diesel. De millennia, waarin de 

waterdienst heeft gefunktioneerd, hebben behalve histo-

rische en economisch-technische verschijnselen ook nog 

geheel andere verschijnselen laten zien en wel van geo-

hydrologische en klimatologische aard. Deze laatste zijn 

als bijzondere moeilijkheden bijna geheel ter oplossing 

aan de waterdienst voorgelegd. 

Sapper 3) constateert als volgt: 

"Gross ist die Zahl der Unsicherheits- oder InstabilitgAs-

"faktoren", waaronder met name "erhebliche Abweichungen 



"vom geweihnlichen Gang meteorologischer Vorgg.nge, wie 

"DUrren, unzeitiger Eintritt der Regen, vorzeitiger 

"Prost, Hagelschlag usw." 

Deze uitspraak doet als vanzelf terugdenken aan Jevons 

wiens crisistheorie, al is het rythme der verschijnse-

len nog niet juist vastgesteld, toch zeker niet voor wat 

de natuurinvloeden betreft, bij het waterprobleem mag 

worden vergeten. 

De onzekerheid met oneetbaarheid waarvan hier sprake 

is, stelt grenzen aan de conventionele waterwinning en 

betekent de noodzaak van innovatie. Anders gezegd door 

de overgang naar niet-conventionele waterwinningsmethoden 

wordt de zo begeerde zekerheid benaderd zij het met de bij 

elke innovatie optredende grote offers in de aanlooptijd. 

Daar water in de wereld wordt verkregen en gedistribueerd 

onder zeer uiteenlopende condities, van bevriezingsgevaren 

in poolstreken tot verdampingsverliezen in tropische ge-

bieden, moest de behandeling van het waterprobleem wel 

fragmentarisch blijven. 

Vanwege het ontbreken in de Middeleeuwen van een eigen-

lijke waterdienst in ons eigen land werd het onderzoek 

meer zuidelijk gericht op de Vlaanderen van weleer. 

Daar deze gewesten zich uitstrekken tot St. Omaers en 

Duinkerken en het gehele Scheldebekken omvatten, kon 

ook Zeeuwsch-Vlaanderen daarbij worden betrokken. 

Aanvankelijk zou deze proeve, waarvan de voorstudie reeds 
van 1955 dateerde, omdat de schrijver mocht meewerken in 
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de Tarievencommissie der Vereniging van Exploitanten van 

Waterleidingbedrijven in Nederland, alleen gericht zijn 

op de zich tengevolge van de schaarste voordoende wijzi- 

ingen in de bedrijfsgang en tariefstruktuur der drink-

watervoorziening in engere zin. 

Er bleek evenwel aanpassing noodzakelijk wegens de zich 

ihtusse:1 aandienende mogelijkheden om bij ontzilting van 

zee- of brak water gebruik te maken van kernenergie. Dit 

bete:Kende een ongedachte uitbreiding van het terrein der 

dienstverlening bij de watervoorziening, waarbij ook de 

ontwikkelingslanden betrokken zijn. In verband met de 

rernte voor West-Europa nog unieke wijze waarop het water-

prDbleem in Zeeuwsch-Vlaanderen is opgelost, te weten door 

ontzilting in combinatie met grondwaterwinning, infiltratie, 

oppervlaktewaterzuivering en aanvoer door zinkers van elders 

en import uit buitenland, geheel volgens de aanbevelingen 

ven het Desalination Report, United Nations 1968, zal in 

deze studie meermalen naar de problematiek in Zeeuwsch-

Vlaanderen worden teruggegrepen. 

Het economisch standpunt met zijn vele aspecten dwong tot 

een selectie. Op de voorgrond trad .als organisatorisch 

probleem der externe organisatie de vestigingsplaats naar 

voren, met de tot voor kort nog ongekende mogelijkheden 

bij de niet-conventionele waterwinning om van water een 

"uhiquiteit" te kunnen maken. Daarnaast bestond uiteraard 

het vraagstuk der rentabiliteit, dat reeds in de aanvang 

werd overschaduwd door de dwingende eisen van volksgezond-

heid en bescherming van het industrieel klimaat. Ook vroeg 

de investment-planning aandacht, bij welk probleem niet 

alleen op de berekeningstechnische zijde maar ook op de 
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faktoren risico, onzekerheid en subsidie dient te worden 

gelet, teneinde tot een verantwoorde keuze van een be-

trouwbaar produktie-apparaat te geraken. 

Tenslotte leidde het probleem van de vervuiling tot het 

terrein der "external diseconomies" om vervolgens op 

internationaal terrein te eindigen daar waar het gaat 

om de moderne vijand in de gedaante van internationale 

riviervervuilers te kunnen bestrijden. 

1) 	von Philippovich, E. 

Entwicklungsgang der wirtschafts- und 
social-politischen Systeme und Ideale, 
pag. 177, Tubingen 1924. 

2 Gossen, H.A. 

Entwicklung der Gesetze des menschlichen 
Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln 
fUr menschliches Handeln, 
Braunschweig 1854, passim. 

eveneens 

G.A. Bousquet "Un Centenaire" (Gossen) 
in "Revue Econ. politique" 1958, 
pag. 499 e.v. 

3) 	Sapper, K. 
Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeographie, 
Leipzig 1930, pag. 3. 



HOOFDSTUK I 	Uit de strijd om het water.  

Inleiding:  

"Where unlimited pure water and fresh air are at every 

"one's disposal the conditions of life are eased by so 

"much." 1) 

Meer dan een halve eeuw geleden voorspelde Taussig hoe 

een der bekendste gebruiksartikelen zich van "vrij"tot 

schaars of economisch goed kan ontwikkelen en het water-

probleem van relatief eenvoudig kan uitgroeien tot "one 

of the troublesome problems of modern communities". 2) 

Ook Cassel gebruikte drinkwater ter illustratie van het 

schaarsteprobleem. 3) 

Daar deze studie gericht is op economisch-technische ver-

schijnselen rond het heersende waterprobleem en op de ge-

volgen daarvan op de bedrijfsgang en tariefstruktuur der 

watervoorziening, doet zich de vraag voor hoe de tijdge-

noten dienen ingeleid te worden tot dit waterprobleem. 

Er bestaat de mogelijkheid dit te doen via de talrijke 

rapporten van binnen- en buitenlandse commissies of door 

de publicaties der vakgeleerden en gezondheidstechnici. 

Ook zou wellicht het aktuele kunnen voorgaan en de weg 

gekozen worden door het beste deel der moderne symposium-

literatuur. Een variant op dit laatste is eerst de ge-

schiedenis te laten spreken, zodat een geleidelijk 

groeiend inzicht ontstaat in de verschillende wijzen, 

waarop van oudsher van overheidswege is getracht het 
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het hoofd te bieden aan de schaarste aan een der meest 

onontbeerlijke bestaansgoederen. Uit historische gegevens 

zal dan de aard van het nog steeds in omvang toenemende 

waterprobleem kunnen worden onderkend. 

Het begrip overheidszorg bij de drinkwatervoorziening 

roept daarbij onmiddellijk de vraag op of de overheid 

thans terecht nog haar zorg blijft uitoefenen. Bij de 

beantwoording kan gebruik gemaakt worden van het bij het 

historisch onderzoek verkregen inzicht in de aan deze 

dienstverlening verbonden economisch-technische verschijn-

selen zoals de "external economies" uit de welvaarts-

economie 4) en de bijzondere aard van de waterwinnin.gft-

middelen, conventioneel of modern, zoals deze zich van het 

begin af heeft voorgedaan en welke van grote betekenis is 

voor het kostenpatroon en de tariefstruktuur. 

Met name wordt met deze bijzondere aard der apparatuur 

bedoeld dat deze grote en vaste kosten met zich brengt, 

welke nog verzwaard worden door een behalve economisch-, 

ook technisch-noodzakelijke overcapaciteit. 

Deze laatste speelt bij de conventionele waterwinning 

een voorname rol. Niet alleen zijn hier bepalend de 

minimum dimensies inhaerent aan apparatuur of kunst-

werken, maar vooral de grote onzekerheden op geohydro- 

logisch en meteorologisch gebied, welke aan de opbrengsten 

van de plaatsen van winning een ongelijkmatig patroon 

geven. Zoals later blijken zal in Hfdst. III, par. 4 

("ontzilting"),worden bij de niet-conventionele winning 

deze onzekerheden sterk gereduceerd. 
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John Stuart Mill onderkende reeds de betekenis van de 

technisch noodzakelijke overcapaciteit en Geertman 1)  

haalde de volgende passage van nu meer dan een eeuw 

geleden aan als profetische woorden: 5) 

"When a business of real public importance can only be 

"carried on advantageously upon so large a scale as to 

"render the liberty of competition almost illusory, it 

"is an unthrifty dispensation of the public resourced 

"that several costly sets of arrangements should be 

"kept up for the purpose of rendering the community 

"this one service. It is much better to treat it at 

"once as a public function; and if it be not such as 

"government itself could beneficially undertake, it 

"should be made over entire to the company or association 

"which will perform it on the best terms for the public." 

Deze passage zou ook passen in Galbraith's hoofdstuk 

over "planning lacunae", anno 1967. 6) 

Volgens de decentralisatie-thesis der welvaartseconomie 

zijn ondernemingen met dit kostenverschijnsel werkende 

dus onder "increasing returns" 7) minder geschikt voor 

de private ondernemingsvorm. Ditzelfde geldt eveneens 

voor ondernemingen met "external effects". 8) 

Ook bij Pierson vindt men hierover nog heden zeer lezens-

waardige regels in de paragraaf: "Leemten in de werking 

van het eigenbelang" 9) over die zaken "die namelijk 

veel grootere baten verschaffen aan de ingezetenen des 

lands dan kapitalisten, die ze zouden tot stand brengen 

en exploiteren, zich ooit daarvan kunnen toeëigenen." 

1) Geertman, J.A. 	De leer van de marginale kostprijs, 

1949, p. 270. 
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Tinbergen vat aldus samen: 10) 

"Bij het bestaan van externe effecten en van technische 

"overcapaciteit als gevolg van ondeelbaarheden kan de 

"activiteit waarom het gaat het beste worden uitgevoerd 

"in de overheidssfeer." 

Voor wat de bovengenoemde technisch noodzakelijke over-

capaciteit bij dergelijke ondernemingen betreft, wijzen 

Hartog en Duggall op de daarmede gepaard gaande verschijn-

selen der z.g. ondeelbaarheden. Bij het volgen van het 

groeiproces der waterwinningtechniek zal in een beknopt 

historisch overzicht getracht worden na te gaan of er 

gegevens zijn over het bestaan en het karakter dezer on-

deelbaarheden in vroegere tijden. 11 en 12) 

Een enigszins uitvoerig historisch overzicht te leveren 

ligt evenwel buiten het bestek van dit werk. 

Een algemene geschiedenis van de drinkwatervoorziening 

behoeft ook allerminst herschreven te worden want voor-

treffelijke werken staan ieder, die zich op de hoogte 

wil stellen, ten dienste. 

Genoemd mogen worden:„ 

Buffet et Evrard, L'eau potable h travers les ages, 
Luik 1950, 

F.W. Robins, The story of water supply, Oxford '46, 

R.J. Forbes, Mensenwerk, Amsterdam 1959, 

E.J. Dijksterhuis en R.J. Forbes, Overwinning door 
gehoorzaamheid, Amsterdam 1950, 
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en voor wat de Nederlanden aangaat: 

I. Vogelzang, De drinkwatervoorziening in Nederland vóór 
de aanleg van de drinkwaterleidingen, 

Gouda 1956 en 

R. Boone, Overheidszorg voor drinkwater in Vlaanderen, 
Gent 1957. 

Het laatst genoemde werk is vooral aantrekkelijk daar 

het steunt op Vlaamse stadsarchieven, welke de verwach-

ting van Boone bevestigden dat het graafschap Vlaanderen 

"eertijds toch aan de spits van handel en van cultuur 

"het probleem der watervoorziening zo niet opgelost dan 

"toch aangevat moet hebben". 13) 

Teneinde het historisch materiaal voor het aanwijzen 

van de economische en technische verschijnselen bij de 

waterwinning en het transport te kunnen benutten, is 

een indeling gevolgd, welke een paralleliteit te zien 

geeft tussen de toename van de schaarsteproblemen en 

de toename in omvang en diversiteit van de technische 

middelen voor de drinkwaterverruiming. 

Toepassing van nieuwe methoden op het gebied van water-

winning teneinde de schaarste te bestrijden betekende 

namelijk ook in het verleden zeker nog niet het afschafte] 

van bestaande installaties of afdanken van in gebruik 

genomen bronnen, zulks in verband met de toen reeds be-

perkte en niet willekeurig verrreerderbare voorraad 

natuurlijk zoet water. 

De stof is onderverdeeld in de volgende paragrafen: 



par. 1 	Het eerst bekende begin - rivieren en steden - 

scheiding tussen vers en verbruikt water, 

par. 2 	Bestrijding van seizoenschaarste door transport 

en voorraadvorming - kwaliteitsselectie - 

tarief En distributie - meerledig transportsysteem, 

par. 3 	De terugval in de "dark ages" - de pest - de kleine 

industriele revolutie - de ondeelbaarheden - 

"external economies", 

par. 4 	de grote industriele revolutie - typhus en cholera - 

de bacteriologie  -  het falen van particuliere onder-

nemingen - de latente vervuiling, 

par. 5 de voortschrijdende vervuiling van de oppervlakte-

wateren - de ontoereikendheid van het grondwater  - 

infiltratie - de hulp der chemie - de opdringende 

zoutgrens. 
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Par. 1 	Het eerste bekende begin - 

rivieren en steden - 

scheiding tussen vers en verbruikt water. 

Algemeen wordt aangenomen dat water een onmisbaar goed is. 

Uit de ligging van de centra van samenleving in de oudste 

tijden blijkt dan ook de overheidszorg voor dit primaire 

levensmiddel. Verschillende schrijvers wijzen op het feit 

dat alleen al de aantrekkingskracht van rivieren, bronnen 

of meren beslissend was voor het kiezen van een vestigings-

plaats in hun nabijheid. 

"Menschliche Besiedlung setzt sich gewaullich in unmittel-

"barer Nachbarschaft von Wasservorkommen an." 14) 

Bij twee van deze oudste nederzettingen Man i en Mohenjo-

Daro (ca. 3000 v. Chr.) valt op dat bij de aanleg reeds 

rekening is gehouden met uitgebreide sanitaire instal-

laties en blijkt dat stadsplanning bij oude cultuurvolken 

geen uitzondering was. In de twee genoemde woonplaatsen 

werd een stratenplan blootgelegd van strak patroon, waar-

bij elke woning aangesloten was op een toevoerleiding van 

vers water en tevens op een rioolgangstelsel dat daarvan 

streng gescheiden was. Men onderkende blijkbaar het belang 

van een naast in kwantitatief - ook in kwalitatief - 

opzicht betrouwbare voorziening. 

Hoewel Buffet en Evrard 15) nog aarzelend de drijfveer 

voor deze sanitaire voorzieningen toeschrijven aan het 

verlangen naar zuiver water voor rituele handelingen, 

menen Dijksterhuis en Forbes 16) dat deze scheiding 



-8 

tussen aanvoer van vers en verbruikt water in het 

belang van de openbare gezondheid is geschied. 

Interessant is de mening van Robins 17) dat het in 

die tijden voor de overheid nog vrijwel onmogelijk was 

begrip bij het publiek te wekken voor de gevaren van 

vervuiling der waterbronnen. Een doelmatiger middel 

bestond eenvoudig in de "heilig" verklaring van rivier 

of bron, waardoor meteen elke bevuiling ervan strafbaar 

werd. Op dergelijke handelingen stond bij de Haida-

Indianen de doodstraf, terwijl ook de oude Egyptenaren 

sankties kenden op het verontreinigen van rivieren, 

kanalen of bronnen. 

Over China vermeldt Sapper 18) dat het sinds de 6 e  eeuw 

na Christus voorschrift was het drinkwater te koken. 

Voor wat het stromend oppervlaktewater betreft, doet 

zich reeds in een vroeg stadium het verschijnsel veor 

van vervuiling der voorziening van het stroomafwaarts 

gelegen gebied tengevolge van de hieronder zo treffend 

door Dudley Stamp weergegeven drie funkties welke een 

rivier in de oudheid vervulde: 

"The river is at once a watersupply, a sewer and a 

"highway", 

waarbij men rustig de tweede funktie van afvoerkanaal 

kan vervangen door rioolfunktie. 19) 

De onderzoekingen van Haberlandt 20) over de 

betekenis van drinkwater in verband met de keuze van 
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de vestigingsplaats voor de primitieve samenleving 

worden door Friedrich 21) aldus samengevat: 

"FUr die niedrigeren Wirtschaftsstufen eind neben 

"Quellen- oder Seewasser die fliessenden Gewgsser 

"trotz der schlechten Qualitgt die ihr Wasser bis-

"weilen in volkreichen Gegenden durch Abfglle der 

"Wirtschaft usw. erhglt, die gegebenen Trinkwasser-

"lieferanten so dass sie - hier abgesehen von anderen 

"Grijnden - die Siedlungen zu sich heranzwingen." 

Robins neemt aan 22) dat tengevolge van de grotere 

weerstand van de toenmalige bevolking, die ontvanke-

lijkheid voor epidemische ziekten minder moet zijn 

geweest dan in later tijden. 

Aantrekkelijker is in dit verband het standpunt van 

Scheuber, die in afwijking van de toen gangbare mening, 

de verklaring voor het verschijnsel dat inboorlingen 

immuun zouden zijn voor typhus en malaria zocht in het 

feit dat zij deze ziekten reeds in hun prille jeugd 

hadden doorgemaakt: 

"Neuere Beobachtungen haben aber die Unhaltbarkeit 

"dieser Annahme dargetan und im Gegenteil gezeigt, 

"dass der Typhus in den Tropenlgndern in grosser 

"Verbreitung herrscht und die scheinbare Immunitgt 

"der Eingeborenen derselben darauf beruht, dass diese 

"in friiher Kindheit die Krankheit durchgemacht haben." 

De konklusie is gerechtvaardigd dat de overheid, zij 

het de geestelijke of de wereldlijke, al in deze vroege 
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tijden een zuivere waterhuishouding voor de centra 

van samenleving heeft beschouwd al $ natuurlijk middel 

om ziekten te weren en de gezondheid te bevorderen. 23) 

Merkwaardig is dat later in de 9 e , 17 e  en 19e  eeuw 

door geestelijke leiders moest worden ingegrepen bij 

het her3tel van voor de volksgezondheid onontbeerlijke 

waterleidingkunstwerken, welke in verval waren geraakt. 

Al kan in de beginfase van de openbare watervcorziening 

nog niet gesproken werden van een eigenlijke waterwin-

ningstechniek en bepaalt zich de overheidszorg tot de 

beste keus van vestigingsplaats en het realiseren van 

kanalenstelsels voor blijvende scheiding tussen vers en 

verbruikt water, toch dient nagegaan of hier reeds 

symptonen van externe effecten of "èxternal economies" 

en ondeelbaarheden te ontdekken zijn. Ook dient onder-

zocht hoe de lasten dezer voorzieningen werden gedragen 

en of de voorziening zelve als collectief of individueel 

was geprojecteerd. 

Wat de vraag der externe effecten betreft strekt de zorg 

van de overheid zich verder uit dan alleen tot de levering 

van water voor het dorstlesser van men,: .3,n dier en wel 

door het ontwerpen van het twee kanalenstelsel voor 

resp. vers en verbruikt water. Daarnaast geeft de over-

heid voorschriften tegen opzettelijke waterverontreiniging. 

De activiteit van de overheid bestaat behalve uit de 

distributiefunktie ook uit een voor de gezondheids-

bescherming zeer belangrijke nevenfunktie l  zoals deze 

zich ook thans weer duidelijk manifesteert. 



- 11 - 

Verder gaat het "external effect" nog niet. 

Wat de ondeelbaatheden betreft, levert het tweeledig 

kanaalstelsel een goed specimen van een ondeelbaarheid 

in bedrijfseconomische zin. Immers indien er door het 

weglaten van slechts één scheidingselement tussen aan-

voer- en afvoersysteem een verbinding ontstaat tussen 

de twee kanaalstelsels wordt het effect van alle verder 

stroomafwaarts gelegen beveiligingen onmiddellijk tot 

nul gereduceerd. Want ofwel neemt het zuiver water zijn 

loop door het stroomafwaarts gelegen rioolsysteem, ofwel 

loopt het rioolwater achter het communicatiepunt stroom-

afwaarts door het vers watersysteem, waardocr in beide 

gevallen het gunstig effect voor de drinkwatervoorziening 

en de gezondheidsbescherming verloren gaat. Er valt dus 

ongeacht het aantal woningen, bewoond of onbewoond of 

nog te bouwen, bij de eerste aanleg van het kanaalstel-

sel niets weg te laten of op andere wijze te bezuinigen. 

Van het begin af dient zeker het hoofdkanaalstelsel in 

totaliteit te worden verwezenlijkt. 

Wat de lasten aangaat is het denkbaar dat in deze eerste 

nederzettingen gewerkt is met vrijwillige arbeid van eigen 

volk of met slavenkracht. Uit het besproken leidingstelsel 

valt af te leiden, dat er individuele voorziening heeft 

plaats gehad, terwijl het ontworpen distributiesysteem 

uiteraard mogelijkheden genoeg heeft geboden om ook op 

pleinen, markten en andere plaatsen van samenkomst, 

collectieve afnamepunten te verwezenlijken. 

Deze dienstverlening heeft derhalve sterke overeenkomst 

met wat Taussig 24) noemt levering van "public goods": 
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"Public goods" are economic goods supplied gratuitously 

"to individuals, yet involving effort and consequent ex-

npense to same one. Tho free to the users, they are not 

"free goods. Such is water at the public fountain; such 

"are public education, parks, museums, free concerts, 

"bridges, and highways. What goods shall be public, and 

"by whom the expense of providing them shall be met - 

"whether by levy on all persons, or on some only - these 

"are problems as to public functions and as to taxation 

"for defraying their expense; among the most difficult 

"and farreaching that the economist has to deal with." 

Voor wat de soort heffing betreft, welke de kosten dezer 

dienstverlening moet dekken, behoort deze levering van 

"public goeds" onder de eindfase der door Seligman be-

schreven vier - heffingsmethoden: 25) 

"Finally we reach the stage where the water is supplied 

"to the citizens without charge, and where the expense 

"of watersupply is put in the same category as the ex-

"pense of street cleaning." 

Yoorzorgshalve stelt Seligman dat de mogelijkheid bestaat 

dat sommige steden met de eindfase begonnen zijn of wel 

nooit deze eindfase zullen bereiken. 

Teneinde in het vervolg op Seligman's onderscheiding te 

kunnen teruggrijpen, worden hier kort de fasen welke 

door hem voor overheidsdiensten in het algemeen maar 

voor waterbedrijven in het bijzonder werden onderscheiden, 

beschreven. 
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Hierbij wordt noodzakelijkerwijs even vooruitgelopen op 

de historische ontwikkeling welke de overheidsdienst in 

de loop der tijden heeft doorgemaakt omdat Seligman begint 

met een in de geschiedenis tamelijk recente fase waar de 

dienstverlening geschiedde door geconcessioneerde parti-

culiere waterleidingsmaatschappijen en de waterprijs door 

hem een "private price" genoemd wordt, daar deze een winst-

opslag bevat. 

In de tweede fase waar de overheid de particuliere onder-

neming heeft overgenomen maar overigens aan de tarieven 

niets wijzigde, ontstaat de "quasi-private" prijs, om in 

de derde fase wanneer het winststreven is gesupprimeerd 

over te gaan in de "public price" fase. Wanneer daarna 

de overheid het systeem van tarifigring naar het werke-

lijk verbruik verlaten heeft en is overgegaan tot vaste 

bijdragen naar bepaalde normen van draagkracht is de fase 

der retributie bereikt om in de eindfase waar totaal geen 

verrekening meer met de afnemer plaats vindt over te gaan 

in een belasting. 

In Hfdst. IV, par 2, "Tarief versus prijs" zal hierop 

nader worden teruggekomen. 
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Par. 2 	Bestrijding van seizoenschaarste 

door transport en voorraadvorming - 

kwaliteitsselectie - tarief en distributie - 

meerledig transportsysteem. 

Bij par. 1 was van een technische aanpak van het water-

schaarsteprobleem in kwantitatief opzicht nog geen sprake. 

Men koos eenvoudig vestigingsplaatsen langs de rivieren, 

welke automatisch de watertransportfunktie vervulden, 

zolang tenminste de aanvoer niet door seizoensinvloeden 

onmogelijk werd gemaakt. 

Alleen voor wat de kwalitatieve zijde van de watervoor-

ziening betreft, waren maatregelen getroffen. Zoals 

Friedrich 26) treffend samenvat was de continuïteit 

van aanvoer zonder verdere voorzieningen reeds toen on-

voldoende gewaarborgd. 

"Der wirtschaftende Mensch sinnt, zumal in Trockenklimaten 

"oder in Getieten mit ausgesprochener Trockenzeit oder in 

"Gegenden abseits von Quellen, Bchen, FlUssen und Seen, 

"seine BedUrfnisbefriedigung auch von diesem Naturzwang zu 

"befreien; 5rtlich, quantitativ und zeitlich gelingt ihm 

"das durch Anlage von Zisternen, Brunnen, oft nur durch 

"Wasserleitungen, die von weither aus Fijissen, Seen, Tal-

"sperren usw., die Wasserversorgung sichern." 

Het eerste middel dat bestond uit cisternen of voorraad-

kelders wordt reeds tamelijk vroeg aangetroffen. Op Creta 

27) hebben de archeologen in het paleis van Cnossos 
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(meer dan 2000 v. Chr.) ruim gedimensioneerde water-

kelders voor regenwater aangetroffen voor tijden van 

droogte. - In Palestina zijn het de kelders van Ta'Anak 

daterend van ca. 1500 v. Chr. welke nog getuigen hoe 

het regenwater van omliggende rotsterrassen bewaard 

werd voor droge tijden. Van Salomon staat geschreven: 

"Ik maakte mij vijveren van wateren." 

In Assyri .e: en Egypte worden deze spaarbekkenconstructies 

gecombineerd met open leiding- of kanaalstelsels vanaf 

de grote rivieren tot bij de nieuwe steden. - 

Sennacherup 28) die in 703 v. Chr. de Assyri ,22he troon 

bestijgt, gaat Ninivé voorzien van een open leiding welke 

water moet aanvoeren van de Tigris. 

Van Egypte als toenmalig hoogstontwikkeide agrarische 

staat schrijft Friedrich 29) dat het bij machte bleek 

het rivierwater te beheersen. Men bouwde dijken om de 

bevolkingscentra tegen overstroming te beschermen, 

stuwdammen om water te bewaren en kanalen om het verder 

te transporteren. Bovengenoemde voorzieningen waren nodig 

wegens watergebrek in kwantitatieve zin. Hierop kwam een 

aanvulling in de tijd van Grieken en Romeinen toen een 

voorkeur ontstond voor het betrekken van zuiver water 

uit natuurbronnen, hoe ver ook verwijderd van de bevol-

kingscentra, en er ook een begin werd gemaakt met het 

oppompen van grondwater. 

Ook hier geldt voorts geen aanleg van grote werken in 

fasen of parallel aan de te verwachten vraag, neen, 

het is of alles of niets. Als men zich in de voor die 
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tijden zeker gigantische waterwerken verdiept, groeit 

het ontzag voor de ruime visie en het gevoel voor 

dimensie der ingenieurs van weleer. 

De eerder genoemde irrigatiefunktie voor de landbouw 

dient thans ook opgenomen onder de externe effecten, 

welke met de mogelijkheden, die de technische ontwik-

keling gaat bieden, aan de oorspronkelijke overheids-

zorg voor het drinkwater allengs een veel grotere 

werkingssfeer zal geven. 

Bij dit alles speelde de techniek van het kunstmatig 

watertransport een beslissende rol en toen tenslotte 

de overwinning van hoogteverschillen door vernuftige 

zinkerconstructies 30) behaald was, ging de Romeinse 

overheid in haar zorg voor de volksgezondheid zelfs 

zover om te komen tot selektie in de wateraanvoer 

van goed tot beter en zelfs best water. 31) 

Bij de groeiende urbanisatie krijgt dan de bewuste 

zorg van de overheid voor de gezondheid gestalte in 

kostbare openbare werken nodig wegens schaarste aan 

goed water ter plaatse. 

De openbare drinkwatervoorziening deed met deze voor-

ziening wel als eerste volledig georganiseerde "public 

service" haar intrede in de historie, maar belastte 

tegelijkertijd haar eerste en toekomstige beheerders 

met de trilogie in haar problematiek te weten, de 

zuivering, het transport en de voorraadvorming. 



- 17- 

Hierna zal blijken hoezeer deze dienstverlening haar 

kostbare werken en installaties telkens weer heeft 

moeten aanpassen en uitbreiden om aan de steeds nieuwe 

schaarste-aspecten het hoofd te kunnen bieden. 

De Romeinse ingenieurs zoeken bij voorkeur het water 

van de bergstreken. Bronwater geldt bij hen als het 

beste en ver boven rivier- of putwater te prefereren. 

De aquaducten helpen hen de afstanden tot de goede 

bronnen te overwinnen. Het rivierwater heeft al spoedig 

bij de Romeinen afgedaan, althans voor de zuivere drink-

watervoorziening van Ge hoofdstad, wegens de voort-

schrijdende vervuiling ervan. Zij benutten het nog 

voer de stadsreiniging en openbare badgelegenheden. 

Hier is dus weer sprake van een extern effect van de 

drinkwatervoorziening zoals bij Man i en Mohengo-Daro, 

waar ook een rioolstelsel bestond. 

Frontinus 32) belast met de watervoorziening van Rome 

97 - 104, beschikte over een drinkwater-aquadukt de 

Marcia, beroemd om haar zuiverheid. Hij bestemde de 

wateren van de minder betrouwbare bronnen, geleid over 

andere aquadukten zoals Augusta en Claudia, voor irri-

gatie, de openbare baden of stadsreiniging. De dagelijkse 

produktie heeft gevarieerd van ca. 750.000 m 3 tot 

950.000 m 3. 33) Hij bouwt op meer dan 1C0 plaatsen 

watertorens (Castella), teneinde een gelijkmatige 

distributie te verkrijgen. Toch komt er schaarste, 

welke hem dwingt tot nieuwe voorzieningen. Plinius 

klaagt 34) dat de aquadukten Marcia en Virgo reeds 

lang onvoldoende aanvoeren wegens het onderweg aftappen 

door partikulieren. Frontinus onderkent dan het gevaar 
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dat in de omkoopbaarheid van het kontrole-apparaat 

blijkt te bestaan. De kontroleurs hebben namelijk 

klandestiene aansluitingen gemaakt, "puncta" genaamd. 

35) Frontinus vaardigt dan twee belangrijke voorschrif-

ten uit. Allereerst moet de onderlinge afstand tussen de 

aftapgelegenheden minstens 50 voet bedragen en verder 

mogen geen toevoerleidingen met grotere diameter dan het 

standaard-doorlaatmodel worden aangelegd. 

Later zal hier nog op worden teruggekomen, daar 

Frontinus in wezen hier een capaciteitstarief toepaste 

en een retributie liet heffen volgens de diameter van 

de toevoerleiding naar de afnemers. Daar de toevoer 

evenwel nooit onderbroken werd, omdat geen kranen 

werden toegepast, was de afname continu en viel de 

beschikbaarheid van water en het verbruik ervan samen 

onder én heffing, welke zich richtte op het beslag 

dat de afnemers legden op de capaciteit van de leiding 

in kwestie. 36) 

De topcapaciteit van zijn leidingstelsel is blijkbaar 

bereikt; Frontinus gaat dus nu in feite over tot distri-

butie, doordat hij de afnamemogelijkheid aan banden legt, 

om zodoende een gelijkmatiger verdeling van de door de 

natuurlijke omstandigheden bepaalde aanvoer te bereiken 

over het sterk toegenomen aantal particuliere aanslui-

tingen. Daar hem nog niet de technische middelen ten 

dienste staan om de afname door de verbruikers te meten 

is de situatie waarin hij zich bevindt te vergelijken 
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met moderne overheidsdiensten, welke geconfronteerd 

worden met de zeer hoge kosten om de afname te re-

gistreren. 

Zoals Wiles het uitdrukt: 37) 

"There is in other words a considerable oost of 

"marginal cost pricing which must be borne." 

Een voorbeeld van een dergelijke retributie, waar het 

gaat om een "two-part tariff" ter dekking van kosten 

van beschikbaarheid en van gebruiken, waarbij die van 

het gebruik niet separaat worden verrekend, zal worden 

gegeven in Hfdst. IV, par. 1. 

Intussen wordt bij de Romeinse waterleiding merkbaar 

dat de kring der ondeelbaarheden weer is vergroot met 

het stelsel der watertorens en meervoudige leidingen. 

Hier is het niet zozeer de samenstelling van de vraag 

van het publiek als wel de praktisch niet te onder-

breken stroom van aanvoer die voor de dimensionering 

van leiding en voorraad beslissend is geweest. 

Vanwege deze aanvoer die continu verloopt, wordt door 

Frontinus dan ook geen afsluitapparatuur toegepast. In 

de moderne tijd zal dit verschijnsel van constante pro-

duktie zich blijken te herhalen evenals de toepassing 

van meervoudige aanvoerleidingen om verschillende typen 

water te kunnen distribueren. 
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Voor wat de classificatie van Seligman inzake de tarief-

soorten betreft zou de Romeinse openbare watervoorziening 

beschouwd kunnen worden tot de "public-price"-klasse te 

behoren, terwijl de individuele afname als retributie 

kan worden aangemerkt. Deze laatste was dan afgestemd 

op de door de afnemer gewenste toevoercapaciteit. Van 

het romeinse systeem geven Dijksterhuis en Forbes 38) 

de volgende beschrijving: 

"Het verbruik van de Romeinse huisheer werd gecontroleerd 

"door een aansluitpijp van het "stroombuis"-type, welke 

"het water van de hoofdleiding in huis voerde en waarvan 

"de grootte bepaalde, wat men maandelijks voor water moest 

"betalen. Deze stroombuizen behoren tot de eerste gestan-

"daardiseerde instrumenten, hunne afmetingen en capaciteit 

"waren in bepalin gen vastgelegd. Controle en keuring van 

"wnter werd regelmatig bedreven en de aquaducten werden 

"in oud-Rome steeds geInspecteerd, schoongemaakt en ge-

"repareerd door een leger van specialisten." 
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Par. 3 De terugval in de "dark-ages" - 

de pest - de kleine industriele 

revolutie - de ondeelbaarheden 

"external economies". 

Het beleg van Rome door de Gothen bracht de vernieling 

van het uitgebreide, bijna 500 km. lange aquadukten-

stelsel en eerst omstreeks 766 kon Paus Adrianus I 

met een gedeeltelijk herstel beginnen. Onder zijn op-

volgers verdienen vermelding Paulus V door zijn opdracht 

tot restauratie van het Trajaans aquadukt in 1611 en 

Pius IX 39) , die de Aqua Marcia liet herstellen door 

de "societa anonima dell Acqua Pia" .  in 1869. 

De overgang naar wat Robins 40) noemt "the dark-ages"' 

betekende het verval van de Romeinse kunstwerken in 

Europa met een onvermijdelijke achteruitgang in de 

kwaliteit van het drinkwater in de steden en werden 

voorwaarden geschapen voor het uitbreken van de epidemie, 

welke bij de kroniekschrijvers van de "dark-ages" tot in 

de 18 e  eeuw als pest bekend staat. 41) 

Na deze soms tientallen jaren aanhoudende plaag o.a. 

beschreven als Justiniaanse Pest (527-565) dient nog 

genoemd de pandemie of "zwarte dood" der 14 e  eeuw. 

Een schets over de hongersnood van 1346 rond Florence 

vermeldt slootwater als middel voor het lessen van dorst. 

"Wie het fatale besluit niet nemen kan om zijn hoeve te 

"verlaten en naar de stad te gaan, leeft van kruiden en 

"drinkt uit sloten." 42) 
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Toen zeker liet zich het gemis voelen van de destijds 

zo geniaal ontworpen en ook ver buiten Italie aange-

legde aquaduktenstelsels in het Romeinse Imperium. 

Dat men van overheidswege evenwel niet aan het water 

als vehiculum van de ziektekiemen dacht, bewijst wel 

dat men als prophylaxe slechts de invoer van bepaalde 

zogenaamd schadelijke vruchten verbood. 43) 

Veel van de adviezen die de ronde deden verraden op 

dit punt de machteloosheid van de medische wetenschap. 44) 

Vlaanderen verdient thans de aandacht. Bekend zijn daar 

de overblijfselen van houten leidingen van de villa's 

uit de Romeinse tijd, zoals er een te Anthée bij Dinant 

nog tot 1937 in gebruik was. 45) Men plaatste als middel 

voor het zuiver houden een bezinkreservoir en paste voorts 

een geheel gesloten leiding toe. 

Er is op deze techniek incidenteel voortgebouwd in de 

bloeitijd der abdijen en er staat van Abt Odland 

(ca. 800, 9 e  Abt van St. Bertin bij St. Omer) geschreven 

dc.t hij zich grote vermaardheid verwierf bij het advise-

ren op het gebied van watertransport en aanleg van putten. 

De ontwikkeling in Engeland gaat in wezen na het verval 

van de ook aldaar aanwezige Romeinse aquadukten parallel 

aan die op Vlaams gebied. Restanten uit de Romeinse be-

zettingstijd zijn aangetroffen bij Dorchester, Lincoln, 

Bowes, Folkstone en Londen. 

Verschillende abdijen mochten zich in de "dark-ages" 

ook daar verheugen in bevredigende vcorzieningen, 
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waarover bij Robins veel gegevens zijn vermeld. Ook de 

stedelingen van Canterbury, Chester, Sudbury en nog 

andere plaatsen hebben hier nog voordeel mee kunnen 

doen. 

Van de individuele voorzieningen, zoals in de stad Rome, 

was evenwel geen sprake meer, men was reeds ruim tevreden 

met centraal gelegen putten of, in het beste geval, fon-

teinen. 

Toch wijzen Dijksterhuis en Forbes 46) op een nieuw 

facet in de dienstverlening door de toenmalige stede-

lijke waterdiensten, te weten de uitvoering van centraal 

gelegen waterwielen. 

In aanvulling op hetgeen op pag. 3 werd aangevoerd als 

motief voor het overheidsbeheer van dienstverlenings-

bedrijven kan de toepassing van het waterwiel als hulp-

middel voor de middeleeuwse industrie worden aangemerkt 

als een symptoom dat de waterbedrijven zich allengs 

zouden ontwikkelen tot wat Duggal noemt "basic enter-

prises". Hij karakteriseert deze funktie aldus: 

"Basic enterprises generally carry out activities 

"whose effects are widely dispersed in the sense 

"that their outputs are used directly as inputs by 

"a larger number of enterprises. Exemples are 

"operation of transport and communication services; 

"ad productions of iron and steel, coal, chemicals, 

"and power and water." 47) 
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Werd het waterwiel reeds docr Belisarius tijdens het 

beleg van Rome door de Gothen in 537 toegepast, de 
onrustige tijden na Mahomed en de Vikings belemmerden 

de verbreiding ervan op grote schaal. Het door Dijkster-

huis en Forbes aangehaalde Domesday Book van Engeland 

noemt voor 1086 niet minder dan 5624 waterwielen. 

"De geografische condities, de aanwezigheid van constant 

"stromend water in de rivieren en beken van West-Europa 

"hebben deze evolutie van het waterwiel bevorderd." 48) 

Van de tiende tot twaalfde eeuw is er van een industriéle 

revolutie sprake en werd daardoor menig ambacht met hulp 

dezer waterwielen gemechaniseerd en menige stad geboren. 

Omstreeks 1300 was de evolutie door de mechanisatie met 

behulp der waterwielen voltooid in centrale werkplaatsen 

met door waterkracht gedreven draaibanken, hamers, zagen 

en slijpstenen. 49) 

Door Boone, direkteur der Tussengemeentelijke Maatschappij 

voor Waterbedeling in Vlaanderen, is in de rijke archieven 

der Vlaamse steden gezocht naar mogelijk verband tussen de 

plaatselijke bodemgesteldheid en de graad van perfectie der 

overheidszorg voor de watervoorziening in deze steden. Uit 

de erfenis dezer tijden zullen voor dit onderzoek slechts 

die voorzieninen en maatregelen geput worden, welke van 

een duidelijk door de overheid georganiseerde aanpak van 

de moeilijkheden bij het waterprobleem getuigenis geven. 

Tevens kan aan de hand van Boone's werk kennis genomen 

worden van de in onze streken meest gebruikelijke water- 
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winningsmethoden uit vroegere tijden, hetgeen het inzicht 

kan bevorderen in de gevolgen van de na de grote indus-

triële revolutie begonnen ontwikkeling der waterwinnings-

techniek. Boone ziet de Vlaanderen als één groot geohy-

drologisch gebied, een visie welke ook te vinden is in 

het Eindverslag van de Koninklijke Commissie voor het 

Waterprobleem in België van 1969 en steun vindt in 

art. 12 van het Europees Handvest van het Water 

(mei 1968), luidende: 

"Water kent geen grenzen; als gemeenschappelijk goed 

"vereist het nauwe internationale samenwerking." 1) 

Teneinde dus ook voor deze studie een zo beknopt mogelijk 

overzicht te verkrijgen moge hierna Boone's geohydrolo-

gische uiteenzetting op de voet worden gevolgd, na eerst 

nog het onderscheid genoemd te hebben tussen phreatisch 

water en grondwater. 

"Het phreatisch water is het eigenlijke oppervlaktewater, 

"dat ligt boven de dichtst bij de oppervlakte gelegen en-

"doordringbare laag. Stromen, beken, plassen kunnen in een 

"grote mate dus hiertoe gerekend worden. Grondwater 

"(dikwijls artesisch water) 2)  is zulk water dat op een 

"gegeven plaats tussen twee ondoordringbare lagen gevan-

"gen zit en dat, soms op grote afstand van de gekozen 

"plaats, in de doordringbare laag is gedrongen. Al naar 

"gelang de relatieve hoogteligging van de indringings-

"plaats t.o.v. de captage van zulk water, kan zulke cap- 

1)
(Water kent wel grenzen als het een fabrieksprodukt is 

- waterfabrieken, zie Hfdst. III, par. 4) 

2) noot op pag. 26 
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"tage zelfs opborrelend zijn. Fonteinen of natuurlijke 

"bronnen zijn of phreatisch of artesisch naar gelang de 

"laag uit dewelke ze ontspringen; in onze streken zijn 

"ze meest phreatisch." 50) 

2) Noot van de schrijver - bij J. Kramer Jz. 

Geographisch Woordenboek, Gouda 1855, pag. 49: 
Artois = de Artesische putten ontlenen hun naam 

aan deze provincie - dept. Pas de Calais, waar men 

door boring reeds sedert de 12 e  eeuw kunstbronnen 

maakte. 

Huntington en Cushing vermelden: 

Principles of Human Geography - New York 1924, 

pag. 142 

"one such well at Lillers in France has been 

"flowing steadily for nearly 800 years." 

Boone wijst er op dat de grondsoorten in de verschillende 

voorzieningsgebieden en hun doorlaatbaarheid beslissend 

zijn, voor de mate waarin van overheidszorg sprake is en 

hij onderscheidt aldus: 

"De polders: klei, geen doorlaatbaarheid, praktisch 

"geen phreatische laag; groote moeilijkheden voor 

"individuele bevoorrading, tenzij door rechtstreeks 

"opvangen en stockeren van regenwater; onder de klei 

"mogelijkheid van artesisch water op te vangen, maar 

"kostelijke uitvoering dus slechts door gemeenschaps-

"zorg te verwezenlijken; daarenboven mag dan nog geen 

"turflaag aan dit water een humuskleur en smaak geven." 
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Dan gaat hij over naar: "de zandstreek: bevredigende 

doorlaEtbaarheid, dus tamelijk goedkope putten met 

grote opvangingscppervlakten; dus bij gematigde af-

name, grote zekerheid; vandaar tendens tot individu-

ele putten of pompen; zeer beperkte overheidszorg." 51) 

Voor de leemstreek en de gemengde zand- en leemstreek 

wijst Boone op geringe of slechte doorlaatbaarheid, 

hetgeen overwegende overheidszorg met zich brengt. 52) 

Wel dient in de beschouwing te worden betrokken het 

al of niet aanwezig zijn van waterlopen in de steden, 

omdat dergelijk oppervlaktewater "in zekere omstandig-

heden nog gemakkelijker te bereiken (is) den phreatisch 

water in steenputten, zodat de aanwezigheid van zulke 

waterlopen Let beeld gesteund op de grondsoort kan 

beinvloeden en wijzigen". 53) 

Thans toegekomen aan het tijdperk van de georganiseerde 

waterleiding sinds de machtsgroei der Vlaamse steden 

blijken de gunstige geohydrologischo omstandigheden 

voor de stad Gent een onvoldoende prikkel te zijn 

geweest om te komen tot de aanleg van een systematisch 

leidingsnet..Gent bezat dan ook in afwijking van Brugge 

en Ieperen veel stromend rivierwater binnen haar muren, 

terwijl de vervuiling toen nog niet zover voortgeschreden 

was als later in par. 4 zal blijken. Het rivierwater werd 
door de burgers op speciale watersteigers langs de rivie-

ren gehaald of uit de daartoe aangelegde vijvers 

"opgeschept". 
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Wat Ieperen betreft, liggende op de grens van zand-

en kleistreek, kon evenwel reeds voor het einde der 

13 e  eeuw gesproken worden van een geregelde water-

dienst. Er werd, gelijk in de dagen van Frontinus te 

Rome, toezicht uitgeoefend door "comites dulcis aquae" 

of zoetwatergraven. De installaties aldaar en het feit 

dat bijna elk huis was aangesloten op het waternet, 

dwong de bewondering af van Florentijn Loys 

Guiccardini in zijn "description des Pays Bas" van 1582. 

Strenge straffen stonden de burgers te wachten bij een 

verzuim hun opvangwerk te onderhouden zoals de water-

graven zulks hadden bevolen. Over tarieven valt aldus 

Boone helaas niets te vinden, jammer genoeg zijn vele 

waardevolle manuscripten, met al het overig archief 

van de stad te loor gegaan in de verwoesting van de 

Hallen bij de beschietingen in 1914-1918. Maar toch 

zijn bijzonderheden bewaard gebleven welke voor een 

kijk op het subsidiebeleid in verleden tijden toch 

belangrijk zijn, waarop in Hfdst. IV nog nader zal 

worden teruggekomen. 

De watergeschiedenis voj Aalst is interessant als 

voorspel van de huidige spaarbekkenpraktijk wegens 

de voorziening begin 15 e  eeuw met een spaarbekken cm 

in de periode van lage waterstand in de Dender een 

behoorlijke toevloed van vers water in de stadswater-

lopen te verzekeren. Daarnaast liet het stadsbestuur 

een kostbare put maken, waarbij de voorlaatste fase 

van Seligman's classificatie, n.l. vaste bijdrage 
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naar bepaalde normen van draagkracht (zie pag. 10), 

werd toegepast in dier voege dat "de Stad aldaar een 

kostelijke put liet maken mids dat ontrent de kerke 

nievers water en was, daartoe alle de ghebueren gaven 

elc na zinen staet". 54) 

In deze zin ook Cort van der Linden: 

"de dienst toch dien de overheid bewijst, kan grootere 

"opofferingen waard zijn dan de productiekosten", 55) 

en Mes 

"Hier vindt men een nieuw criterium, niet de kosten 

"doch de waarde van den dienst vormt de grens aan de 

"heffing te stellen." 56) 

Op het profijtbeginsel zal in Hfdst. IV, par. 2, 

"Tarief versus prijs" nader worden ingegaan. 

In later tijden, midden 19 e  eeuw, wordt voor een aan-

sluiting op het open waterleidingnet een jaarlijks 

recht van drie frank geheven. 

Van belang is voorts dat in Aalst reeds in 1435 gewag 

wordt gemaakt van het bestaan van zekere internationale 

specialisten op waterydnningsgebied, die als adviserende 

ingenieurs, voorlopers der huidige overheidsinstituten 

voor watervoorziening, door de stadsbesturen werden ge-

raadpleegd. Zo in Aalst Jan Van Houyen uit Roermond, 
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in Brugge Broeder Lambert van den Hille uit Ieperen 

(1412) vergezeld van Meester Nicolas Caelgeele uit 

Doornik, in Damme kwam een specialist uit St. Omer 

en Diederic de Brune uit Brugge terwijl Wagenaar 57), 

beschrijft hoe "de Heer Rille, commandeur der Stad 

Hulst, verzogt, in October des jaars 1695 octroi om 

op zijne kosten versch water in Amsterdam te mogen 

brengen ...". In par.  4  zullen nog neer van deze 

adviezen worden vermeld. 

Leerzaam is voorts het archief vsn St. Winoksbergen 

bij Duinkerken. Er valt grote zorg van het stadsbestuur 

uit te bespeuren: 

"Overganck end visitatie ghedaen ter somme der waeter-

"loopen dezer stede" (Archives Communales DD 69/6) 

"te ruymen de vuiligkeyt vn den wetersteeghen van 

"Pency Maesen". (juli 1598) 

7it de v olgende ordonnantie spreekt het bewust streven 

van de Administratie von Lodewijk XV om tegelijk met 

defensiewerk ook de volksgezondheid te beschermen, 

wanneer door vijandelijk ingrijpen de waterhuis-

houding wordt bedreigd. Hierover nog meer in Hfdst. IV. 

"Dépense extra ordinaire sur le fond de la fortifica-

"tion" (Archiv. Comm. Bergues EE 25/2). 

"Estans nécessaire de contribuer 	la santé des 

"troupes et des habitants de la ville de Berghes 

n'y a que des meuvaises eaux." 
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Men moet het regenwater, afkomstig van de grote kerken, 

opvangen en in grote reservoirs verzamelen: 

"Estant important pour la santé des habitants des 

"groupes que cet ouvrage soit exécuté promptement." 

Bezinkreservcirs voor de zuivering dienen aangebracht; 

er mag zelfs geen sneeuw in vallen (4 mei 1720). 

Als een nieuw extern effect levert het archief van 

St. Winoksbergen materiaal voor bet bestaan van een 

gevaar-afweer-funktie der drinkwatervoorziening, 

namelijk de brandblussing. 

Uit 1664 dateert een opsomming van de aantallen water-
standen en waterbakken. 58) Met waterstanden zijn de 

trapstraatjes naar de grachten bedoeld en de waterbak-

ken zijn reservoirs waar regenwater in werd opgevangen. 

Voor Brugge in 1610 wijdt Mr. Jan Lootins in zijn 

"vertooninge van 33 stede fonteynen, dienede 388 

huyzen" een paragraaf aan de juiste plaatsing van 

deze brandkranen. 

De beschrijving van Brugge bij Boone levert daarnaast 

een goed voorbeeld van het begrip calamiteitenreserve 

uit de bedrijfseconomie en wel reeds in het jaar 1416, 

wanneer het van de oude gravures bekende waterhuis 

voorzien moet worden van een tweede opvoerinstallatie 

van het rivierwater, om dit naar de oude stadskern te 
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brengen, die op een hoger grondpeil ligt dan de rest 

van de stad. De motivering luidt evenals in onze dagen 

voor het hoofdaggregaat van een dienstverleningsbedrijf, 

namelijk dat bij uitvallen van de installatie door enig 

gebrek er onmiddellijk een reserve-installatie dient te 

worden ingeschakeld, letterlijk: 

"Ende 't voorseide engien dobbel, te dien ende als an 

"'t een engien yet gebrake, dat 't andre engien ghecor-

"boort moachte wordén." 

Gok de middeleeuwen hadden dus reeds in ruime mate met 

ondeelbaarheden te doen. 

Het is de overheid, zoals blijkt uit bewaard gebleven 

stadsrekeningen, die in de Vlaamse steden de drinkwater-

voorziening heeft bewaakt. Men treft er jaarlijkse 

retributies aan. 

In Brugge heeft vermoedelijk de vergoeding voor een 

aansluiting 2 pcnd gemiddeld bedragen (Boone meent 

zelfs per maand, in plaats van per jaar). 

In Oudenberg, voor de brouwers: 

"Ie wnterghelt gtait ic droit payg par les brasseurs 

"sur l'eau employge par eux dans leur fabrication. 

"En 1625, le brasseur Jean Verpoorter, en vertu d'un 

"accord fait avec la ville, paie 7 livres de water-
"ghelt pour les annges 1624 	1626." 
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Het heffen van retributie komt ook voor in tijden van 

droogte, indien het publiek verwezen wordt naar centrale 

regenbakken bij kathedralen of grote kerken en gebouwen, 

zoals bijvoorbeeld in Aardenburg, waar men volgens Boone 

nog rond 190C voer een emmer 1 cent vroeg. 

Legt men de geschiedenis van Amsterdam-daarnaast, den 

blijkt, omdat voor het ontzilten van het brakke water 

aldaar nog geen remedie gevonden was, dat men wel tot 

aanvoer van water per boot moest besluiten, waarbij de 

afgenomen hoeveelheid gemakkelijk afgemeten kon worden 

en evenals bij de regenwater-distributie retributies 

geheven werden. 

Even blijvende bij de noordelijke Lage Landen vormt 

Amsterdam de uitzondering op de regel dat tot ver in 

de 19 e  eeuw daar pra&tisch nergens gesproken kan worden 

van een overgangsfase tussen wat men noemen kan indivi-

duele- of zelfverorging en een eigenlijke centrale 

vocrziening. 59) 

Dit verschijnsel wordt door Vogelzang aldus verklaard, 

dat men de .drinkwatervoorziening, behalve in Amsterdam 

en in enkele gebieden waar de verzilting van het water 

onrustbarende vormen had aangenomen, eerst ir de tweede 

helft van de 19 e  eeuw als probleem gaat zien. - 

De Amsterdamse Keuren vanaf rond 1520 tonen evenwel een 

voortdurende waakzaamheid van de overheid voor de steeds 

toenemende vervuiling van het grachtwater, dat als 

drinkwater moest fungeren.- 
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Bij van der Goes 60) is zelfs een waarschuwing te 

vinden aan Keizer Karel V om Amsterdam maar niet te 

bezoeken, teneinde geen gevaar te lopen ziek te 

worden van het water. 

Amsterdam krijgt dan ook met ziekten van epidemisch 

karakter te kampen (beschreven door J. Wagenaar, 

Amsterdam, Deel I, 1760, pag. 737). 

Amsterdam gaat ca. 1700 daarom elders water halen en 

komt aldus tot georganiseerd watertransport, zij het 

niet via een leidingnet, maar per waterboot. 1 ) 

Ondanks al deze goede en relatief modern aandoende 

maatregelen van overheidswege komt men toch wel onder 

de indruk van Vogelzang's "twijfel", namelijk "of de 

armeren, die behoefte aan goed drinkwater hadden, dit 

wel steeds zo gemakkelijk konden krijgen". 61) 

Bovendien speelde vorst een grote rol en waren kost-

bare ijsbrekers noodzakelijk, waardoor de prijs van 

het import-water steeg en indien ook op de openbare 

regenbakken geen beroep meer kon worden gedaan, het- 

geen in de zomer mogelijk was, waren de minder gegoeden 

wederom op het grachtwater aangewezen. 

Wagenaar, deel III, Amsterdam 1765, pag. 390 deelt 
het volgende mede over de waterprijs bij deze regen-

bakken, welke van stadswege waren geplaatst: 

1) In onze tijd herhaalt zich deze geschiedenis bij 
het aardgas. Dit wordt vervoerd per leiding, maar 
waar deze te kostbaar wordt - b.v. Algerie - in 
vloeibare vorm per gasboot. 
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	 en in 't jaar 1763 waren er reeds twee regen- 

"bakken gemaakt, een aan der Noorder Kerke, die om-

"trent veertien honderd, en een aan de Stads-Pakhuizen 

"op de Brouwersgraft, die omtrent dertien honderd ton 

"waters inhoudt. Sommigen hebben egter misbruik gemaakt 

"van deze voorzorg der Regeeringe, meer waters dan zij 

"voor hun huisgezin behoefden, opkoopende uit de Stads-

"bakken en het, tot veel hooger prijs, uitventende aan 

"hunne mede-ingezetenen; 't welk, veelligt de reden is, 

"waarom dit anderszins heilzaam werk, tot hiertoe, niet 

"verder is voortgezet." 

Intussen is met deze aanhaling het tijdperk der grote 

industriële revolutie bereikt. 
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Par. 4 	De grote industriële revolutie - 

typhus en cholera - 

de bacteriologie - 

het falen van het particulier 

initiatief voor de onrendabele gebieden - 

de komende vervuiling. 

Een merkwaardige ontwikkeling deed zich voor toen Engeland 

door de praktische toepassing van de vele uitvindingen aan 

het einde der achttiende en het begin der negentiende eeuw 

de leiding nam bij de grote industriële revolutie. 

Hetgeen Ogg en Sharp 62) schreven als verklaring van 

deze dominerende positie van Engeland treft wel heel bij-

zonder voor de eerste fase dezer nieuwe ontwikkeling op 

bet gebied van waterwinning en watertransport. 

"The priority of the kingdom in the field of invention 

"seems to be attributable, in the main, to two things-

"first, the fact that the need was at least as great as 

"anywhere, and second, the bent of English genius in the 

"period under consideration toward practical, applied 

"science. While continental savants prosecuted their 

"researches in light, electricity, and chemical reactions, 

"Englishmen of scientific interests busied themselves with 

"the application of knowledge already available." 

Deze tendens zou zich ook in een later tijdperk van 

zuivering van oppervlaktewater en het gebruikmaken van 
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kernenergie blijken voort te zetten (zie Hfdst. IV). 

De heersende denkbeelden over de overheidstaak in het 

voren aangeduide tijdvak worden door Adam Smith verwerkt. 

Deze acht ingrijpen van de overheid slechts noodzakelijk 

bij het doen vervullen van die openbare diensten welke 

geen of onvoldoende aantrekkingskracht op ondernemers 

vermogen uit te oefenen door het problematische in de 

winstverwachting. Smith drukt dit aldus uit: 

"The third and last duty of the sovereign of commonwealth 

"is that of erecting and maintaining those public institu-

"tions and these public works, which, though they may be 

"in the highest degree adventageous to a great society, 

"are, however, of such a nature, that the profit could 

"never repay the expense to any individual or small number 

"of individuals, and which it therefore cannot be expected 

"that any individual or small number of individuals should 

"erect or maintain." 63) 

Voor wat de watervoorziening van een grote stad aangaat, 

kon Adam Smith voor zijn tijd nog opmerken dat exploitatie 

in de vorm van "joint stock companies" zeergoede resultaten 

opleverde. 64) Zijn uitspraak dat "the performance of 

this duty requires too very different degrees of expence 

in the different periods of society" 65) werd evenwel 

bewaarheid toen later bleek, tengevolge van de kwaadaar-

dige epidemiën in de 19 e  eeuw, dat ook het platteland 

daartegen door goede watervoorziening diende beschermd 

en het particulier initiatief om uitgestrekte gebieden 

met zeer weinig aansluitingen te gaan voorzien, ontoe-

reikend bleek. 
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Ook Smith zou, zoals Rist 66) opmerkt, in deze situatie 

zeer zeker voorstander van overheidszorg geweest zijn. 

"Ailleurs (t. II, pag. 272, Wealth of Nations) il se 

"montre partisan des mesures d'hygiène contre la 

"propagation des maladies contagieuses." 

In dezelfde geest schrijven ook Goontz en Gable hierover, 

67). Om toch de kwaliteiten van de echte ondernemersgeest 

niet te kort te doen moge hier Taussig 68) worden aange-

haald, wanneer hij bij de behandeling van de openbare 

dienstverleningsbedrijven als volgt constateert: 

"In virtually all of the cases, public ownership, where 

"it has been adopted, has been preceded by private; and 

"this for the reason that the spur of profit is necessary 

"for the initiation of advances in the arts." 

Hetgeen Taussig verder schrijft over het voordeel eerst 

ergens in de wereld het particulier initiatief te laten 

experimenteren bij de toepassing van nieuwe technieken 

bij de overheidstaken en om het daarna dan mogelijk te 

maken dat men na geslaagde proeven elders de dienstver-

lening in kwestie meteen in overheidsbeheer neemt, slaat 

bijzonder goed op de ontwikkeling in deze richting van de 

.waterdienst in België zoals later in deze paragraaf 

blijken zal. 
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"Where indeed an industry has been developed by private 

"activity in one country, it may be transplanted to 

"another without the preliminary stage. When the rail-

"way, after a long period of experiment, had been brought 

"into effective working order in England, it was easy to 

"introduce it on the Continent as a state industry." 69) 

Intussen bereikten de ondernemers in Engeland goede 

resultaten, waarvan de oprichtingsjaren van enkele 

bekende companies getuigen: 

Shadwell Waterworks Cy. 	1669 

York Building Waterworks Cy. 1691 

Lambeth Cy. 	1783 

Vauxhall Cy. 	1805 

West Middlesex Cy. 	1806 

East London Cy. 	1806 

Kent Cy. 	1810 

In het begin der negentiende eeuw gaan Engelse advies-

bureaux de stedelijke autoriteiten op het continent be-

werken voor aanschaffing van geheel complete installa-

ties op waterleidingsgebied. Toch dient op deze plaats 

vermeld dat, zoals Stoel Feuerstein beschrijft, 70) 

een der eerste waterleidingen in Europa, namelijk die 

van London, omstreeks 1600 onder leiding van een Neder-

lands ingenieur Pieter Moorres tot stand kwam. 

De conventionele waterleidingtechniek ten onzent heeft 

veel aan Engeland te danken gehad. Het is niet toeval-

lig te noemen dat Engeland traditiegetrouw in deze dagen 

opnieuw een leidende rol speelt bij de ontwikkeling van 
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ontziltingsmethoden met behulp van kernenergie (zie 

"Financial Times, 11 - 2 - 66, U.K. Leadership in 

Desalination Contested"). 

Krul noemt 71) naast de langzame zandfiltratie voor 

rivierwater door de Engelse ingenieur Simpson in 1829 

toegepast, de Engelse hulp bij de aanleg van onze oudste 

waterleiding uit 1853 van Amsterdam "waarbij de vierkante 

schoorstenen van het pompstation te Weesperkarspel nog op 

Albion's invloed wijzen". 

Biemcnd verhaalt hoe het denkbeeld duinwater te winnen 

stamde van de Nederlandse majoor C.D. Vaillant, die in 

1849 concessie van de gemeente Amsterdam verkreeg tot 

watervoorziening van de stad. Met Jacob van Lennep en 

de Engelse ingenieur Croker poogde men geld in ons land 

te verkrijgen, hetgeen echter mislukte. Op 11 juli 1851 

werd de Duinwater Maatschappij opgericht met grotendeels 

Engels kapitaal. De behoefte ging echter rond de tachti-

ger jaren het leveringsvermogen van de duinen te boven 

en leidde tot chronische moeilijkheden met het gemeente-

bestuur. 

Reeds lang, zo schrijft Biemond, was het denkbeeld opge-

komen dat bedrijven van openbaar nut, die in de steden 

zulke belangrijke funkties als de energie- en watervoor-

ziening in monopolie hadden, gedreven behoorden te worden 

door de overheid zelve. 
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In 1895 werd de Duinwater Maatschappij dan ook door de 

gemeente Amsterdam overgenomen. Omstreeks 1890 waren 

overigens op enkele uitzonderingen na alle plaatsen 

met meer dan 10.000 inwoners voorzien van een centrale 

drinkwatervoorziening. 72) Voor gedetailleerde over-

zichten moge worden verwezen naar "Statistisch over-

zicht der Waterleidingen in Nederland over de jaren 

1948 - 1949, Leeuwarden 1953". De drinkwatervoorziening 

was toen nog uitsluitend een gemeentelijke aangelegen-

heid. "Het waren locale voorzieningen met geïsoleerd 

gelegen wingebieden". 73) Het voorzieningsgebied van 

de waterleidingbedrijven strekte zich dan ook doorgaans 

niet uit buiten het grondgebied van meer dan één gemeen-

te. Het particulier initiatief, goed begonnen voor de 

stedelijke voorzieningen, schrok evenwel terug voor de 

onrendabele voorzieningen buiten de steden. Het platte-

land bleef vergeten. De eigenlijke ontwikkeling kon pas 

volgen toen de buizentechniek in staal en plastic verder 

gevorderd was. 

De ontwikkeling in de Vlaanderen werd een geheel andere. 

De talrijke steden en dorpen met hun veelal reeds eeuwen-

lang bestaande eigen waterwinningen met voldoend gespe-

cialiseerd personeel begonnen eerst zelf met de moderne 

uitvindingen als stoommachine en stoompompen hun bestaande 

distributiestelsels te verbeteren. In deze aan de eigen-

lijke moderne evolutie van de waterbedrijven voorafgaande 

fase van intercommunalisatie vallen enkele steden op door 

originele overwegingen ten aanzien van het kwaliteits-

aspect der zoetwatervoorziening bij hun plannen om tot 

de door de industrie zo gewenste waterverruiming te komen. 
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Dit kwaliteitsaspect, dat in onze dagen zo een grote rol 

zou gaan spelen, kwam naar voren door twee zeer onaange-

name verschijnselen, die de toegenomen vraag naar water 

door de industriële revolutie van toen af onafscheidelijk 

kwamen begeleiden, te weten de vervuiling van de opper-

vlaktewateren en de beruchte epidemiën der negentiende 

eeuw. 

In 1857 moest het stadsbestuur van Gent reeds besluiten 

tot een "enquête sur l'étendue des désastres par suite 

de la corruption des eaux, due ou rouissage de lin dans 

la Lys". 74) Het is goed met het oog op de huidige 

technologische verschijnselen hierop verder in te gaan. 

Met de opkomst van het "machinisme", aldus Boone, 75) 

ging de vraag naar water sprongsgewijze omhoog; de 

stoommachines vergden immers enorme hoeveelheden water; 

allerlei industriën waarvan de bloei door de industria-

lisatie ongekende afmetingen aannam, hadden water nodig, 

hetzij uiteraard der fabricatie zelf of voor afkoeling, 

condensatie, uitwassen enz. Maar niet alleen ging de 

vraag de hoogte in, maar het "machinisme" maakte de 

bestaande voorraden daarbij nog onbruikbaar daar zonder 

voorzorg het verbruikte water werd geloosd in de water-

lopen, aldus een soort "cercle vicieux" in het leven 

roepende. 

Interessant is daarom het voorstel uitgebracht aan het 

stadsbestuur van St. Niklaas in 1891 door de Rotterdamse 
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stadsingenieur van Wijk om de stad van een binair systeem 

(aparte leidingen voor industrieel- en huishoudelijk 

water) te voorzien. Hierbij werd het kostbare en schaarse 

grondwater aan de civiele voorziening toegedacht en het 

overvloedige, maar onzuivere, rivierwater voor de industrie 

geprojecteerd. 

Zo heeft ook Amsterdam reeds vroeg een dubbel leiding-

stelsel gekend, waarover nog in het volgend hoofdstuk zal 

worden gesproken, terwijl een afzonderlijk leidingnet in 

Parijs bestaat voor het doorspoelen van straatgoten met 

ongefiltreerd rivierwater, dat ook aan bepaalde industriën 

wordt geleverd. 76) In New Delhi is een afzonderlijk net 

aangelegd voor besproeiïng en irrigatie van de uitgestrekte 

beplantingen in de nieuwe stad. 

Tegen het einde der negentiende eeuw bleek het in de 

Vlaanderen en de dichtbevolkte centra niet meer mogelijk 

de initiatieven zuiver plaatselijk uit te werken wegens 

de ontoereikendheid der locale bronnen. Er werden dan 

ook na de stichting in 1891 van de "Compagnie inter-

communale des Eaux de l'agglomeration Bruxelloise" in 

de Vlaanderen intercommunale onderhandelingen gevoerd. 

Deze hadden tot doel ruim gedimensioneerde centraal be-

stuurde regionale waterwinplaatsen te creëren, waaruit 

platteland zowel als agglomeraties konden worden voor-

zien, zoals verder nog zal worden vermeld. 

Intussen werd door het uitbreken van epidemiën duidelijk 

dat tot dan toe gebezigde zuiveringsmethoden nog onvol- 
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doende zekerheid gaven over de bakteriologische betrouw-

baarheid van het gewonnen water. De angst voor deze epi-

demiën heeft, zoals Carri ère opmerkt, de rivierwater-

leidingbedrijven tijdelijk in diskrediet gebracht, waar-

door men zich meer en meer ging toeleggen op het gebruik 

van het toert nog beschikbare grondwater. 

De door Simpson in 1829 te Londen voor het eerst toege-

paste zandfiltratie voor rivieren had namelijk wel een 

stimulans gegeven aan de oppervlaktewaterwinning, tot 

omstreeks de negentiger jaren kwam vast te staan dat in 

enkele steden de aanwezige waterleidingen aan het uit-

breken van typhus- en cholera-epidemiën niet onschuldig 

waren. 77) 

In 1866 deed het uitbreken van de cholera in ons land de 

regering "het verband inzien tussen de volksgezondheid 

en een goede watervoorziening en er werd een regerings- 

kommissie ingesteld, die een belangrijk rapport uitbracht". 

78) 
De ernst van een dergelijke epidemie bleek toen de cholera 

in Hamburg uitbrak in 1892, waar ongefiltreerd water uit 

de Elbe werd gedronken, terwijl hetzelfde water in het 

naburige Altona wel werd gefiltreerd. 

"In Hamburg werden 16.942 personen aangetast met een 

sterftecijfer van 8601. Altona bleef praktisch vrij 

van ziekte." 79) 
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In Noord-Amerika kwamen later ook nog talrijke typhus-

epidemiën voor tengevolge van onvoldoende waterzuivering, 

terwijl ook het Ruhrgebied hiervan veel te lijden heeft 

gehad. Van recentere datum zijn de typhusgevallen van 

Hannover (1926) en Lyon (1928), terwijl Zermatt nog on-

langs (1963) zwaar getroffen werd. 

Het was onder deze omstandigheden volkomen begrijpelijk 

dat met het oog op de bescherming van de Volksgezondheid 

in ons land een Koninklijk Besluit tot stand kwam 

(d.d. 17 mei 1913), no 46, waarbij een Centrale Commissie 

voor Drinkwatervoorziening werd ingesteld met daarnaast 

een Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. 

Het was niet het eerst in Nederland dat een centraal 

orgaan voor de drinkwatervoorziening in het leven werd 

geroepen; in WUrttemberg werd reeds in 1869 het "Bau-

amt fur das eiffentliche Wasserversorgungswesen" opge-

richt, in 1878 volgde Beieren met het "Landesamt fir 

Wasserversorgung". 

In België kwam door de wet van 26 augustus 1913 de 

"Nationale Maatschappij der Waterleidingen" tot stand, 

welke zich niet alleen met een inventarisatie van de water-

behoeften in de verschillende streken en van de beschikbare 

hoeveelheden zou bezighouden maar ook met het exploiteren 

van de waterleidingen zelf. 80) De in 1923 gevolgde op-

richting van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaan-

deren voor Waterbedeling mag samen met de Nationale 
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Maatschappij als Europese overwinning voor de inter-

communalisatie worden beschouwd. Het is billijk hier 

te vermelden dat toch ook ten onzent reeds een halve 

eeuw geleden de intercommunalisatie- en concentratie-

gedachte in een door het Rijksbureau voor Drinkwater-

voorziening gemaakt rapport tot uitdrukking werd ge-

bracht, zoals Krul schrijft: 

"Een hoogtepunt van geestelijke concentratie werd on-

"getwijfeld bereikt in het in 1915 gepubliceerde lijvige 

"Uitgewerkte Rapport betreffende de centrale drinkwater-

"voorziening in Zuidholland, Noordholland en Utrecht" 

"(het C.V.D.-plan) een staatswaterleiding, die met égn 

"daad een oplossing zou geven voor de sinds vele jaren 

"nagestreefde verbetering van de drinkwatervoorziening 

"van Westelijk Nederland". 81) 

Hiermede is tevens de voorloper gesignaleerd van het 

Rapport van de Commissie Drinkwatervoorziening Westen 

des Lands uit 1940; daarna wederom gevolgd door uitge-

breide studies na opdracht van september 1964 door de 

Minister van Sociale Zaken aan het Rijksinstituut voor 

Drinkwatervoorziening tot het opstellen van basisplan-

nen voor de toekomstige uitbreiding der bestaande drink-

watervoorzieningen en wel met als eerste zorg de voor-

ziening van Noord- en Zuid-Holland. 

Overeenkomstig het in deze periode door velen gehuldigde 

draagkrachtbeginsel - waarover meer in Hfdst. IV, par. 2 - 
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werden daarom tarieven gehanteerd, waarvan men verwachten 

mocht dat deze de bevolking niet in het zozeer gewenste 

gebruik en verbruik zouden remmen. De overheid wilde tot 

elke prijs de gevreesde gevolgen van epidemign ontgaan, 

die een bedreiging van de samenleving betekenden. 

In 1938 kon dan ook Josephus Jitta berichten: 

"Als triomph van een goede en betrouwbare watervoor-

"ziening kan het geleidelijk verdwijnen van de febris 

"typhoydea beschouwd worden." 82) 
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Par. 5 	De voortschrijdende vervuiling 

vn de oppervlaktewateren - 

de ontoereikendheid van het grondwater - 

infiltratie - 

de hulp der chemie - 

de opdringende zoutgrens. 

In 1929 gaf CarrAre reeds richtlijnen voor de toekomst 

en stelde hij dat de grondwatervoorraden ontoereikend 

worden, niet alleen in ons land maar in geheel West-

Europa. Rivierwater zou volgens CarrAre opnieuw een 

grote rol gaan spelen. Samenvattend stelt de schrijver: 83) 

"Ziedaar de richtlijnen voor de toekomst: 

"steeds meer vraag naar rivierwater, steeds grotere 

"verontreiniging van de rivieren en steeds strengere 

"eischen voor het afgeleverd product." 

Carrire's richtlijnen zijn ook terug te vinden in het 

reeds genoemde rapport der Commissie Drinkwatervoor-

ziening Westen des Lands in 1940, waarvan de konklusie 

inhield, dat, terwijl tot dusver 70 % van de behoefte 

door winning van grondwater - dus uit lokale voorraden - 

kon worden gedekt, in de toekomst het grondwater slechts 

in 30 % kan voorzien en dat 70 % door oppervlaktewater 

i.c. door de grote rivieren en daarvan in het bijzonder 

door de Rijn moet worden geleverd. 

Kwantiteitsoverwegingen dwingen derhalve na 1945 tot 

een toenemend gebruik van oppervlaktewater, terwijl na 
1950 ook het gefabriceerd water een rol gaat spelen 

(zie Hfdst. III, par. 4). 
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Na 1945 zijn zowel het huishoudelijke als het industriële 

verbruik veel sterker toegenomen dan het bevolkingscijfer, 

terwijl nog opgemerkt kan worden dat Nederland in verge-

lijking met andere landen nog achter blijft. 

Krul stelt: 84) 

"Terwijl nu voor het probleem der watervoorziening de 

"zwaartepunten van het verbruik, d.w.z. de bevolkings-

"agglomeraties en de grote waterverbruikende industrie, 

"vrijwel vast liggen, moeten de beschikbare bronnen, i.c. 

"het grondwater en het oppervlaktewater, aan dat gegeven 

"worden aangepast. Het is duidelijk, dat de beschikbaar-

"stelling, gebaseerd op een rechtvaardige distributie, 

"alsmede de bescherming van de bronnen uit kwalitatief 

"en kwantitatief oogpunt, een nationale aangelegenheid 

"vormen. De wetgever en de administratie hebben daarbij 

"in elk geval een toeziende en vaak ook een regelende 

"funktie te vervullen." 

Wat voorts de voorspelling van Simons betreft 85) ten 

aanzien van de onmisbaarheid van overheidssteun bij de 

toekomstige ontwikkeling stelt van Rooyen dat na 1945 

het besef groeide dat de bescherming van de bronnen 

zelf een nationale aangelegenheid is geworden. Daarbij 

betreurt hij dat de drinkwatervoorziening niet van de 

aanvang af als een zaak van nationaal belang is onder-

kend: 86) 

"Thans is de situatie in verschillende provincies zo, 

"dat met veel hoofdbrekens en veel zorg en grote offers 
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"wordt getracht uitgestrekte gebieden uit hun isolement 

"te verlossen, terwijl soms midden in die gebieden een 

"hof van Eden wordt aangetroffen, die in hun zorgen 

"blijkbaar niet behoeft te delen." 87) 

Voor België wijst Schroeyers vooral op de bescherming 

van de bronnen: 

"Dezelfde reeks problemen van beperkte waterreserves, 

"van ongelijkmatige spreiding, van sterk stijgende en 

"meer en meer gelokaliseerde waterbehoeften, van een 

"steeds voortschrijdende verontreiniging van de beschik-

"bare waterreserves, stellen zich in België. Aldus kan 

"niet genoegzaam de nadruk worden gelegd op het drei-

"gend watertekort dat zich ook in België zal voordoen. 

"Hierdoor zou een ernstig zorgwekkende toestand ont-

"staan indien niet door de Hogere Overheid met de ver-

"eiste krachtdadigheid en spoed wordt ingegrepen en 

"tevens alle noodzakelijke schikkingen worden getrof-

"fen om hieraan te verhelpen." 88) 

Nederland maakte in de periode van 1853 tot 1940, welke 

volgens van Rooyen gekenmerkt werd door een zeer geleide-

lijke ontwikkeling op waterwingebied wegens het ontbreken 

van aanwijzingen voor een spektakulaire groei, wel reeds 

eenmaal kennis met het verschijnsel van waterschaarste 

en wel in de provincies Noord- en Zuid Holland. Het 

grondwater dat de duinen moesten verschaffen bleek on-

toereikend om aan de toenemende vraag te voldoen. 
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In 1901, kort na de stichting van het Gemeentelijk 

Waterleidingbedrijf van Amsterdam diende de toen-

malige direkteur, J.M.K. Pennink, een plan in voor 

het winnen van Lekwater - een brede visie - maar de 

Rijn-Kennemerland N.V. werd pas in 1952 werkelijkheid. 

De moeilijkheden van Amsterdam werden toen nog geheel 

als lokaal beschouwd en maakten geenszins indruk op 

de overheden van land en gewest. 

Van de onderscheiden pogingen Amsterdam uit de situatie 

te redden, getuigt Biemond:. 89) 

"Toen in 1929 door een snel accres in de behoefte de 

"voorziening spaak dreigde te loopen, werd met grooten 

"spoed ter hand genomen het plan om voorloopig de oude 

"Vechtwaterleiding te wijzigen in een volwaardige drink-

"waterleiding door den waterinlaat van de Vecht te ver-

"leggen naar de Loosdrechtsche plassen. In 1932 kwamen 

"deze werken gereed en thans wordt de totale behoefte 

"voor ongeveer 40 % gedekt door de Plassenwaterleiding, 

"5 % wordt ontleend aan de heidewaterleiding onder 

"Hilversum, die 50 jaar geleden bij de annexatie van 

"Nieuwer Amstel door onze gemeente werd overgenomen en 

"55 % wordt geleverd door onze aloude duinwaterleiding. 

"In 1941 waren voorstellen tot de voorbereiding van een 

"nieuwe rivierwaterleiding bij de Gemeenteraad aan de 

"orde gesteld." 

Teneinde de bestaande grondwatervoorraden aan te vullen, 
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Leeft 1:len waar mogelijk getracht rivier- of ander 

oppervlaktewater in de bodem ta infiltreren. Zo werd 

net plan uitgevoerd om in duingebieden het ruwe Rijn-

water in te brengen door de Rijn-Kennemerland N.V. om 

later als grondwater weer te worden opgepompt en verder 

gezuiverd. Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen werd omstreeks 

1 950 infiltratie van Belgisch oppervlaktewater toe-

gepast in het waterwingebied van Clinge en St. Jansteen 

door kanalen in dat wingebied aan te leggen. 

Voor wat de door Carrière aangegeven methoden betreft 

voor zuivering van rivier- en oppervlaktewater moge 

verwezen worden naar zijn meer aangehaald werk. - 

Aan het zuiveren van afvalwater werd op het inter-

nationaal watercongres te Wenen van september 1969 

een bijzonder onderwerp gewijd: "Effective re-use of 

contaminated water" van T.B. Robinson, Kansas City U.S.A. 

Teneinde een indruk te krijgen van de onvermijdelijke 

escalatie van ondeelbaarheden bij noodgedwongen gelijk-

tijdige toenassimz van verschillende winningsmethoden 

zal in het volgend hoofdstuk de beschrijving van grond-

waterwinning, infiltratie, oppervlaktewater-behandeling 

en ontzilting volgen, zoals deze in 2.eeuwsch-Vlaanderen 

is tncgepast. 

Tenslotte dient hier nog het waarschuwend betoog inzake 

de opdringende zoutgrens van • Nes te werden vermeld 

90), waarin wordt uitgegaan van een totaal aan 
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nuttige neerslag in Nederland van ca. 4 -1 miljard M3/jaar. 
Zou men deze hoeveelheid als grondwater kunnen terugwin-

nen dan zou er geen aanleiding bestaan voor zorgelijke 

beschouwingen over de toekomst der watervoorziening. 

Teneinde te voorkomen dat alle beken en riviertjes droog 

zouden vallen moet de afvoer naar het open water reeds 

gesteld worden op een derde van de nuttige neerslag. 

Daarnaast dient nog een derde af te vloeien naar het 

zout-zoetwaterfront, teneinde te voorkomen dat de zout-

watergrens steeds verder landinwaarts dringt. Er blijft 

dus nog slechts een derde van de gevormde hoeveelheid 

nuttige neerslag als grondwater geschikt voor winning 

over. 

Gaat men uit van de schatting van Huisman 91) voor 

het jaar 2000 van een totaal nodig waterverbruik van 

bijna 4 miljard dan is het duidelijk dat een bijzonder 

sterke orientatie op het oppervlaktewater nodig zal 

zijn om het verschil n.l. 4 miljard - n miljard 

grondwater op te vangen. 
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HOOFDSTUK II 	"Schaarste en vraag" 

Inleiding:  

Het kan nuttig zijn in het begin van dit hoofdstuk stil 

te staan bij het verschijnsel, waarom reeds zo betrek-

kelijk kort na de uitbouw van de waterdiensten, welke 

getuige de talrijke gedenkboeken der thans jubilerende 

maatschappijen dikwijls met zoveel onbegrip en tegen-

werking gepaard is gegaan, er nu reeds sprake kan zijn 

van tekorten of dreigende schaarste. 

Daarnaast vraagt ook het feit om verklaring dat er in 

gevallen van nijpende schaarste toch, zoals Achten 92) 

in 1954 constateerde, tarieven bleven gehandhaafd, 

welke weinig op de stijgende kosten der waterwinning 

bleken afgestemd. 

Voor wat de schaarste betreft, is deze veroorzaakt door 

de industriële ontwikkelingsfase van het eind der vorige 

eeuw, welke aan de waterdiensten bijna onopgemerkt een 

geheel nieuw verzorgingsgebied gaf. Hier ligt tevens de 

verklaring van het verschijnsel dat terwijl met alle 

zorg wel over de bacteriologische betrouwbaarheid van 

het water werd gewaakt, de voorraad of liever het 

potentieel van de grondwaterbronnen onbewust werd 

onttrokken aan het doel de volksgezondheid te dienen. 

In dit verband is het verheugend te kunnen constateren 

dat in de Verenigde Staten in navolging van de baan-

brekende Britse onderzoekingen 93) bij de studie 
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over de nieuwste methoden om langs kunstmatige weg 

zoetwater te bereiden, tevens ernstig aandacht wordt 

geschonken aan de wijze waarop de conventionele win-

ningsmethoden van het natuurlijk zoetwater nog kunnen 

worden toegepast alvorens over te gaan tot niet-

conventionele waterwinning. 

In de aanbevelingen van de UNO 94) wordt dan ook ge-

steld dat zelfs naast de modernste bereidingsmethode 

van kunstmatig zoetwater toch - waar maar enigszins 

mogelijk - de conventionele methoden gehandhaafd dienen 

te blijven. Er is hier een zekere parallel te constate-

ren met de verspilling van het "natural gas", zoals 

deze zich in de Verenigde Staten ruim een halve eeuw 

geleden heeft voorgedaan en waaraan het "supreme court" 

voor deze studie waardevolle overwegingen heeft gewijd, 

welke ook op het schaarsteprobleem van het natuurlijk 

water kunnen worden toegepast. 

Het is bij de huidige ontwikkeling van de atoomenergie 

onmogelijk voorbij te gaan aan hetgeen door de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen wordt aangeduid als de 

"innovatie" 95), welke in het bijzonder voor het karakter 

van de grondstof water van zo verstrekkende betekenis 

kan worden mede voor de ontwikkelingslanden. De stof 

is onderverdeeld in vier paragrafen: 

1. drink- werk- en bluswater, 
2. de les van het aardgas, 
3. de vraagstellingen van Krul, 
4. innovatie, ubiquiteiten, 

"ultra-pure" water en ontwikkelingslanden. 
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Par. 1 	Drink- werk- en bluswater: 

In 1928 werd door Krul in een advies over de drinkwater-

voorziening aan de Commissie inzake bestudering uitgifte 

van Zuiderzee-gronden op twee in het licht van de huidige 

industriële ontwikkeling zeer belangrijke aspecten gewezen. 

De vermelding allereerst van een produktiamiddel, door Krul 

"werkwater" genaamd, dat door de Gemeentewaterleidingen van 

Amsterdam te Weesperkarspel voor bedrijfsdoeleinden werd 

gewonnen, betekende het signaleren van een nieuwe indus-

triële fase, waarin de waterdienst later ongemerkt zou 

geraken door veel verder te gaan dan in de oorspronkelijke 

opzet voor consumptieve en hygiënische doeleinden was 

voorzien. 

Daarnaast betekende Krul's visie op de mogelijkheid de in 

de toekomst nodige aanvulling te verkrijgen uit het naar 

verwachting zoet worden van het IJsselmeer het einde van 

een periode waarin betrekkelijk kleine waterdiensten hun 

taak zelfstandig zouden kunnen vervullen met relatief een-

voudige zuiveringsmiddelen. 

"Dit (IJsselmeer)-water dient evenwel 96), in tegenstel-

ling met goed bronwater, bacteriologisch te worden ge-

zuiverd, hetgeen aanzienlijke kosten medebrengt en n.m.m. 

alleen verantwoord is, wanneer een geregelde intensieve 

wetenschappelijke contr3le gewaarborgd is; alleen een 

bedrijf van belangrijken omvang zal daartoe bij machte zijn." 
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Het is interessant bijna 35 jaar na Krul's brief diens 

antwoord te lezen op de vraag of de waterleidingen in 

de komende periode van industrialisatie zijn opgewassen 

tegen de hun wachtende taak. 

"Zij staan daarbij voor dezelfde problemen als de 

industrie: 97) 

1. toeneming van produktie; 

2. toenemende moeilijkheden bij het verzekeren 

van eersterangs kwaliteit van het produkt; 

3. moeilijkheden in het aantrekken van personeel, 

vooral van leidend personeel; 

4. strijd met andere belangen in de steeds inge-

wikkelder samenleving. 

"De industrie ziet allerwegen de remedie in concentratie. 

"Onze 175 waterleidingbedrijven zullen dezelfde gang moeten 

"gaan, zeker in het westen des lands! 

"Levering aan de industrie betekent meestal zowel een 

"kwaliteits- als een kwantiteitsprobleem . . . " 

De in het vorig hoofdstuk nog sporadisch aangetroffen 

symptomen van de z.g. "external-effects" 98) bij de 

waterdienst zoals brandbestrijding, irrigatie en grond-

stoflevering aan het opkomend "machinisme" werden na de 

tweede wereldoorlog in Europa zo sterk voelbaar, dat 

menig waterleidingbedrijf zich wel de vraag moest stellen, 

hoever de verplichting tot levering voor zulke doeleinden 

nu eigenlijk wel ging. Want de toenemende urbanisatie be-

tekende voor de waterdiensten al een bijzondere taakver-

zwaring door de extra-dimensionering van het leidingnet 
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nodig voor een effectieve brandbestrijding. Internationaal 

werd dit probleem spoedig als zeer gecompliceerd onderkend. 

In Zwitserland zijn de waterdiensten van overheidswege dan 

ook gesubsidieerd ten behoeve van deze extra-capaciteit 

die voor de brandbestrijding is vereist. 

In de Verenigde Staten heeft dit brandblusprobleem voor 

de waterleidingbedrijven zelfs al betrekkelijk vroeg ge-

leid tot onderzoekingen naar het kostenpercentage dat 

aan deze extra-capaciteit moet worden toegerekend. 

Clemens 99) noemt uit het onderzoek van de Wisconsin 

Public Service Commission percentages van 70 % en 50 % 

voor resp. kleine dorpen tot woonplaatsen van circa 

2000 inwoners, terwijl voor de grote steden 10 % wordt 

aangehouden. Dat het laatste cijfer zeker niet te hoog 

is genomen blijkt uit Barnes 100) opgave, die uit de 

New Yersey Commission gegevens over percentages voor 

grote steden heeft gevonden van 30 % tot 12 %, afdalend 

naar mate de bevolkingsdichtheid in het voorzienings-

gebied toeneemt. 

Krul 101) stelt dat als algemeen richtsnoer voor om-

standigheden gelijk in Nederland mag gelden dat het water-

leidingbedrijf een beperkte verplichting tot medewerking 

aan de brandbestrijding aanvaardt en dat door overleg 

met de brandweer een zo goed mogelijke oplossing moet 

worden nagestreefd. Toen dan ook om een voorbeeld van 

deze beperking te noemen bij een watertorenbouw in 

Zeeuwsch Vlaanderen een extra verhoging van de bouw 
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met 9 meter zou zijn vereist om ook bij een extra-afname 

van 5 liter per seconde brandbluswater een druk van 16 h 

18 m. boven maaiveld te behouden, werd deze eis losgelaten 

maar werd wel een begin van waterlevering bij brandblussing 

mogelijk gemaakt door twee elkaars reserve vormende pompen 

op te stellen in de toren. De direkteur van het bedrijf in 

kwestie beredeneerde dit aldus: -  102) 

"Ik ben echter van oordeel, dat het waterleidingbedrijf, 

"als brandblussing samenvalt met het moment van maximaal 

"uurverbruik, niet voor die brandblussing heeft te zorgen, 

"zulks temeer niet, omdat het maximaal uurverbruik slechts 

"gedurende enkele dagen in het jaar voorkomt. De 9 meter, 

"waarmede de toren zou moeten worden verhoogd om toch voor 

"brandblussing op die momenten te kunnen zorgen, zou voor 

"ons uitermate oneconomisch zijn. Het is beter, dat het 

"bedrijf kan zorgen voor een begin van waterlevering bij 

"brandblussing en dat de instanties, tot wier taak de 

"blussing behoort, zelf zorgen voor voldoende druk." 

In zeker opzicht is de situatie bij het irrigatieprobleem 

voor de waterdiensten met conventionele waterwinning te 

vergelijken met dit bluswaterprobleem. In bepaalde omstan-

digheden zal dus in zulk een situatie een beperking of 

zelfs afwijzing geboden zijn daar bij dergelijke water-

leveringen geheel andere, hoewel niet minder grote belan-

gen dan de volksgezondheid in engere zin zijn betrokken. 

103) 
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Par. 2 	 De les van het aardgas:  

Gesteld kan worden dat de zorg voor de hygiëne tot aan 

de tweede wereldoorlog voor de overheid, om Dag Hammars-

kjjld's term te bezigen, de "strategie factor" bij uit- 

stek is geweest bij de planning voor de watervoorziening, 

104) terwijl na de vijftiger jaren hiervoor in de plaats 

als nieuwe strategische faktor is gekomen de strijd tegen 

de schaarste. Met andere woorden, eerst diende de kwali-

teitsschaarste te worden overwonnen, terwijl nu door een 

goed centraal waterbeheer de juiste weg naar een verant-

woord gebruik van het in kwantitatief opzicht zeer schaars 

wordende natuurgoed water dient te worden gewezen. 

Omtrent het gevolg van deze uitbreiding van overheidszorg 

voor hygiëne tot overheidszorg voor bestrijding van 

schaarste, voorspelde van Rooyen reeds in 1964: 105) 

"Toenemende noodzaak voor de bevolking om gezuiverd opper-

"vlaktewater te drinken, een kans dat ons nageslacht ge-

"noegen moet nemen met drinkwater dat kwalitatief achter 

"staat bij het veelgeroemde heide- of duinwater en een 

"aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het finan-

"ciële offer voor het verbruikte drinkwater zal stijgen 

"tot om en nabij het dubbele van het huidige offer." 

Meer en meer komt men tot het inzicht dat de absolute 

onvenneerderbaarheid van het natuurlijk water een bij-

zonder economisch-technisch probleem voor de overheid 

schept bij het waken over de zoetwatervoorraad. 
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Het feit dat binnen het kader der bestaande economisch 

verantwoorde winningsmethoden grenzen aan de zoetwater-

produktie zijn gesteld, brengt mede aldus Wessels dat 

men zich moet realiseren dat de zoetwaterbronnen in 

zekere zin onvervangbaar zijn. 106) 

De overheid dient ervoor te waken dat men niet vóór-

tijdig tot het exploiteren van theoretisch wèl te ver-

wezenlijken, maar financieel-economisch nog niet ver-

antwoorde produktiemethoden wordt verleid. Deze theo-

retisch nog voorhanden verwervingsmethoden dienen be-

waard te blijven voor de bevrediging van in tijdsduur 

nog relatief veraf gelegen behoeften. Dit facet der re-

latieve onvermeerderbaarheid van de grondstof zoetwater 

brengt een belangrijk verschil aan het licht in dienst-

verleningscapaciteit bij de waterdienst en de overige 

openbare nutsbedrijven. Alleen de aardgasdistributie-

bedrijven blijken zich op dit punt der onvermeerder-

baarheid geheel in dezelfde positie te bevinden als de 

waterleidingbedrijven, al beschikken de laatste nog over 

een uitwijkmogelijkheid, namelijk de ontzilting van zee-

water en brak oppervlaktewater. Er is een parallel met 

parkeerruimte. De natuurlijke parkeerruimte is nog veel 

te goedkoop, de kunstmatige is veel te duur. Het water 

uit de waterfabriek komt overeen met de parkeergarages, 

die onderbezet zijn vanwege de hoge tarieven. Nbch bij 

water nbch bij parkeerruimte mag uitgegaan worden van 

het concurrentieschema. 

Reeds tijdens de eerste wereldoorlog bleek in de Verenigde 

Staten overheidsinterventie nodig om de dreigende tekorten 
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aan aardgas tengevolge van het sterk gestegen industrieel 

gebruik te voorkomen. Op 16 september 1916 werd door presi-

dent Wilson bij proclamatie prioriteit gegeven aan de dis-

tributie ervan voor huishoudelijk gebruik. Rechter Jackson 

betoogde tijdens een proces in 1943 tegen een aardgasdis-

tributiebedrijf, dat uitbreiding van levering aan industrie 

beoogde, in de volgende trant: 

Aangenomen dat men over voldoende geldmiddelen beschikt, 

blijkt uitbreiding van overheidsdiensten, zoals rail-, 

scheeps- en busvervoer steeds mogelijk. Ook voor de 

telefoon-, telex- en telegraafdienst, de electriciteits-

en fabrieksgasproduktie geldt hetzelfde. 

Bij aardgas- en zoetwaterwinning blijkt uitbreiding van 

de in de natuur voorhanden voorraden onmogelijk. Bij het 

optreden van verspillingen en verkeerd gericht verbruik 

heeft dit belangrijke gevolgen. 

Jackson vatte het probleem aldus samen: 108) 

"The heart of this problem is the elusive, exhaustible 

"and irreplaceable nature of natural gas itself." 

De hoofdoorzaak van het thans chronisch blijkend tekort 

aan zoet water is gelegen in de behoefte van de groot-

industrie welke na de tweede wereldoorlog, gedwongen 

door de eisen van haar voor verontreiniging steeds ge-

voeliger wordende installaties beslag is gaan leggen 

op veelvouden van het voor de civiele behoefte benodigde 

kwantum zoet water. 
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Het zoet water vervult bij het voldoen aan deze indus-

triële behoefte de economische taak van een produktie-

grondstof; een taak dus van geheel andere aard dan de 

primaire, sociale taak van het voorzien in een der 

voornaamste bestaansbehoeften van de mens. 

In beginsel is nu bij de economische funktie welke het 

zoet water vervult bij de voorziening van de industrie 

wel vervanging van deze grondstof mogelijk. Men denke 

hierbij aan de mogelijkheden welke demineralisatie-

inrichtingen bieden voor zuivering van oppervlakte-

water en het systeem van de zogenaamde flash-verdamping, 

een "onderdruk"-vernittingsysteem voor zilt water, ter-

wijl daarnaast recuperatiemethoden bestaan voor het zui-

veren van gebruikt proceswater, zoals in Hfdst. III zal 

worden uiteengezet. 

Bij de sociale funktie van het zoet drinkwater is ver-

vanging op grote schaal momenteel nog uitgesloten, hoe-

wel theoretisch mogelijk door ontzilting van zeewater, 

waarover wijlen President Kennedy bij meerdere gelegen-

heden zich als volgt uitte: 

1. Remarks of Senator John F. Kennedy at Albuquerque, 

W. Mexoco, November 3, 1960 (p. 873/874) 
"To get water - to get fresh water from salt - and I 
"recall the fight on the floor of the Senate, waged 

"by Senator Anderson, to increase the appropriation, 

"and the Nation that is first to get fresh water from 
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"salt water at a competitive basis will gain the good 

"will, the admiration and the respect, not only of the 

"people of the country, but all these hundred millions 

"who live in deserts en the edge of oceans." 

De overheid heeft derhalve te waken dat niet ten koste 

van de toekomstige drinkwatervoorziening van de bevol-

king roofbouw op de bestaande bronnen wordt gepleegd en 

ook de kostprijs van dat drinkwater onnodig voortijdig 

de invloed zal ondervinden van de steeds groter wordende 

investeringen en gecompliceerder wordende winningsmthoden 

voor een gecombineerde winning van drink- en industrie-

'water. Daarom zal eerst berekend dienen te worden hoever 

de totale reserves reiken, teneinde door een voorzichtig 

beleid zolang mogelijk aan de civiele behoeften te kunnen 

voldoen met natuurlijk A:ater, zoals rechter Jackson stel-

de voor aardgas: 

"Utilization of naturel gas of highest social as well 

"as economie return is dcmestic use for cooking and 

"water heating, followed closely by use for space 

"heating homes. This is the truc public utility aspect 

"of the enterprise, and its preservation should be the 

"first concern of regulation." 109) 

Ten onzent 110) heeft de Minister van Economische 

Zaken onlangs laten blijken ernstig aandacht aan dit 

ook voor ons aardgas geldende probleem te zullen 

schenken. 
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Ook punt 7 van het Europees Handvest voor het Water 
spreekt hier voor zichzelf: "Inventarisatie van de 

watervoorraden is noodzakelijk." 

Wat nu de overgang betreft van een gecombineerde winning 

voor drink- en industriewater tot volkomen gesepareerde 

processen, brengt dit niet alleen een scheiding in de 

produktie maar ook in het transport en de distributie 

met zich. Zoals in Hfdst. III, par. 2, nog nader zal 

worden behandeld dient een separaat leidingnet voor elke 

soort te worden aangelegd. Naast de micro-economische 

voordelen van het kunnen volstaan bij de bereiding van 

industriewater met minder hoogwaardige chemicaliën en 

met kleinere hoeveelheden als voor de bereiding van drink-

water alleen, staan nog de macro-economische voordelen 

welke neerkomen op een aanzienlijke vermindering van 

afval. Bij de ontzilting is dit macro-economisch voor-

deel nog meer spectaculair en betekent dit zelfs bij een 

noodgedwongen gecombineerde winning in bijzondere geo-

grafische omstandigheden een groot voordeel t.o.v. de 

conventionele oppervlaktewaterwinning. 

Bij de vergelijking tussen natuurlijk en ontzilt water 

dient niet van de bedrijfseconomische kosten, maar van 

de algemeen-economische kosten te worden uitgegaan. 

Dit wil zeggen, dat voor natuurlijk water de vervuiling 

door chemische reiniging ingecalculeerd moet worden. 

Voor ontzilt water - tezamen met een atoomcentrale - 

geldt dat ingecalculeerd moet worden: radioactiviteit 

en verhoging van de temperatuur van rivierwater. Daar- 

door ontstaat een steeds kleinere mogelijkheid van exacte 

calculatie. 
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Par. 3 	 De vraagstellingen van Krul. 

Door de industrialisatie der na-oorlogsjaren werd de 

drinkwatervoorziening in vele landen voor soortgelijke 

problemen gesteld als in par. 1 gesignaleerd. 

Een van de vragen, welke Krul zich stelde in verband 

met deze ontwikkelingsgang was deze: wat zijn de kon-

sekwenties van levering van industriewater met betrek-

king tot de techniek van bereiding en distributie en 

de bedrijfseconomie? Maar aan deze in het licht van de 

zich tnans voordoende technologische ontwikkeling 

uiterst belangrijke vraag, waarover meer in Hfdst. III, 

ging er nog een vooraf namelijk de kwestie in hoeverre 

een waterleidingbedrijf verplicht kan worden geacht tot 

levering aan industrie. 111) Op grond van de door Krul 

bij zijn antwoord geraadpleegde studie over de "Worth of 

water" van Renshaw 112), de reeds eerder genoemde studie 

van Wessels 113) en de hierna volgende in 1967 gepubli-

ceerde cijfers van de United Nations 114) over de in-

dustriële waterbehoefte, kan worden gesteld dat vèrgaande 

industriële ontwikkeling alleen mogelijk is daar, waar de 

vestigingsfactor water naar gewenste hoeveelheid en hoe-

danigheid permanent aanwezig is. 

Daaruit volgt dat de waterleidingbedrijven in vele ge-

vallen, zoals ook in par. 4 nog zal worden aangetoond, 

een belangrijke bijdrage aan de industrialisatie kunnen 

leveren en het dus redelijk is dat zij hiertoe naar ver-

mogen medewerken. 
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produkt en land 
van herkomst: 

produkt-
eenheid:_ 

liters water 
nodig per eenheid:. 

Aluminium U.S.A. 

Acetic acid U.S.A. 

Fine paper Sweden 

Blast furnace Belgium 

Stearine, soap and 
washing agents, Sweden 

Sulphuric acid Belgium 

Sulphuric acid 
(chamber-process) 

Gasoline U.S.A. 

ton 	1.340.000 

ton of HAc 	417.000 - 1.000.000 

ton 	900.000 - 1.000.000 

ton of iron 	50.000 

ton of fat 	70.000 - 	200.000 
ton 	20.000 - 	25.000 

ton of 100 % 	10.400 
H 2SO4 
litre 	7 - 10 

Het kan nuttig zijn voor de overgang naar par. 4, waarin 

op de mogelijkheden van de nieuwste waterwinningmethode 

zal worden ingegaan, enkele voorbeelden te bezien van de 

bovengeschetste ontwikkeling in de dienstverlening in ons 

land. Sommige waterleidingbedrijven waren van het begin af 

reeds sterk met industrie verbonden. Een voorbeeld daarvan 

is de Tilburgse waterleiding welke vooral met het oog op 

de waterbehoeften van de textielindustrie werd gesticht. 

Merkwaardig is ook uit industrieel oogpunt de verplichting 

uit de concessie aan de Goudse Waterleidingmaatschappij om 

bij overgang van oppervlaktewater naar hard grondwater in 

dat geval voor dezelfde hardheid te blijven zorgen als 

voorheen en wel in het belang der plaatselijke industrie. 

Als voorbeeld van een tegengestelde situatie wordt door 

Krul 115) de stichting van de waterleiding in Zeeuwsch - 

Vlaanderen aangehaald. Daar was de mogelijkheid tot 
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grondwaterwinning zo beperkt dat het bedrijf geen enkele 

verplichting tot waterlevering aan industrie kon en mocht 

erkennen. Uitbreiding door infiltratie van Belgisch opper-

vlaktewater, zoals in Hfdst. III nog zal worden beschreven, 

maakte later in de vijftiger jaren een bescheiden levering 

mogelijk. Het was evenwel pas na de verwezenlijking aldaar 

in 1960 van het eerste Nederlandse spaarbekkenproject, 

eveneens met Belgisch oppervlaktewater, dat industriële 

levering op grote schaal mogelijk werd. 

Hier aldus Krul terzelfder plaatse, treedt het water-

leidingbedrijf als een belangrijke medespeler op bij het 

tot stand brengen van de nodige infrastruktuur voor de 

industrialisatie, waarbij financiële steun wordt verleend 

van rijkswege via het departement van Economische Zaken. 

Ook bij het industriecomplex te Delfzijl heeft een soort-

gelijke ontwikkeling plaats gehad door de uitbreiding 

welke de N.V. Watermaatschappij voor de Provincie Groningen 

aan haar werken gegeven heeft met subsidie van Economische 

Zaken, daar hier eigen winning ter plaatse door de industrie 

onmogelijk was. Voorts dienen vermeld de levering van vóór-

gereinigd rivierwater aan de Hoogovens en de Papierfabriek 

van Gelder door de N.V. Watertransportmaatschappij Rijnw 

Kennemerland in 1952 opgericht door de gemeente Amsterdam 

en de Provincie Noord-Holland. 
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Artikel 2 der statuten dezer vennootschap omschrijft de 

werkzaamheden als "het winnen, behandelen, transporteren 

en verkopen van rivierwater". 116) 

Over de financiële steun waarvan Krul repte bij de ver-

wezenlijking van het spaarbekkenproject in Zeeuwsch-

Vlaanderen volgt hier nog enige toelichting. 

De steun van het Rijk begon in de vorm van de Risico-

garantiewet van 16 mei 1934, terwijl de Staten van 

Zeeland volgden met hun besluit van 12 december 1933, 

no. 15. Genoemde wet en besluit waarborgden de maat-

schappij uitkering van een renteloos voorschot van 

maximaal f. 300.000,- uit 's Rijks kas, aan te vullen 

met een uitkering van maximaal f. 200.000,- door de 

Provincie Zeeland, indien de exploitatie ongunstig zou 

verlopen. De bedoelde uitkeringen zouden als renteloze 

voorschotten worden verstrekt zodra de totale bedrijfs-

tekorten 1/10 deel van het bouwkapitaal zouden hebben 

overschreden. 

Voor het herstel van de werken in het door oorlogsgeweld 

getroffen West-Zeeuwsch-Vlaanderen werd voorts rijkssub-

sidie verleend in de vorm van het dragen van de exploi-

tatietekorten van het gehele bedrijf, een subsidievorm 

welke door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-

heid in 1957 werd vervangen door de landelijke regeling 

gebaseerd op subsidie naar rato van de investeringen. 

Daarnaast werd vanaf 1962 voor de ontwikkeling van de 

industriewatervoorziening de helpende hand geboden thans 

door de Minister van Economische Zaken in de vorm van 

bijdragen h fonds perdu tot in totaal ca. 40 millioen gulden. 
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Par. 4 
	

Innovatie - ubiquiteiten - 

"ultra-pure water en ont - 
wikkelingslanden. 

Wellicht is ij de economisch-technische verschijnselen 

rond de innovatie op waterwinningsgebied wel het opmer-

kelijkste dat de grondstof water het karakter heeft ge-

kregen van een "Ubiquitet" in de betekenis van Weber's 

vestigingsplaatstheorie. Het is moeilijk een betere be-

nadering van dit begrip te geven dan de voorzichtige om-

schrijving van Weber zelf: 117) 

""Ubiquitet", das soli naturlich nicht heissen in jedem 

"mathematischen Punkt des Landes oder der Gegend vorhan-

"den oder produzierbar; es soli heissen: so stark ver-

"breitet in der Gegend, dass, wo auch ein Konsumplatz 

"liegen muss, stets Lager bezw. megliche Gewinnungs-

"stetten in der Umgebung sind. Kein mathematischer also, 

"sondern ein praktischer "Neherungs-Begriff" 

De steeds snellere ontwikkeling der behoeften, produktie 

en produktiemethoden dwingt de industriële economie tot 

een voortdurende vernieuwing, aldus de aanvang van het 

hoofdstuk "De industriele innovatie" van een memorandum 

van de Commissie ven de Europese Gemeenschappen aan de 

Raad over de industrialisatiepolitiek. 

"Deze vaststelling, die geldt voor de topsectoren, waar-

"van de activiteit berust op de ontwikkeling en exploi-

"tatie van wetenschappelijke kennis (chemie of elektro- 
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"eike bijvrteeld) dee!: zien eok in ste-ds e7 - erk:re 

"mate gelden bij de meer conventionele industrie'en." 118) 

In het voorgaande hoofdstuk bleken bevolking en industrie 

zich steeds zo dicht mogelijk te concentreren rond of 

langs de zo begeerde zoetwatervindplaatsen. Met de in-

gebruikneming van steeds groter wordende ondeelbaarheden 

en het benutten van de vakwetenschap van een steeds 

groeiend aantal specialisten op bacteriologisch en 

bemisch terrein, bestreed men de toenemendeschaarste, 

:els in het volgend hoofdstuk voor de conventionele 

:.et,rwielngsmetnoden zal werden uiteengezet. 

15apper 11) en Friedrich 120), zij het de laatste in 

beknopt ,  :r vorm, hebben over deze ontwikkeling in de eind-

f a se der conventionele waterwinning belangrijke uitspraken 

;fl, edaan. Sapper heeft daarbij nog op het grote belang ge-

4eeen van vroegtijdige chemische analyses van het "werk-

weter" voor nieuwe industrievestigingen, teneinde nader-

enne ,rrete teleurstellingen :In het produktieproces door 

itcor jesci«likte installatie:7 te voorkomen. Leze raao-

geving zal ook in de toekomst heer wnarde be h ouden - .ijkens 

de reeds hier en elders opgedane ervarin ge n. 

Me de niet-conventionele waterwinning, berestende op 

-)ntzilting van zout of brak water met fossiele ber:nd-

stof, aardgas of met behulp van kernenergie openen 

zich voor de keuze van vestigingsplaats der indentrien 

en voor de gewenste samenstelling von bet ieerkweer tne-le 

ongekende perspectieven. 
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Cp een eerste facet hiervan, namelijk van de vestigings-

plaats bij zeehavens, doelt de nota Ruimtelijke Ordening 

II. 121) 

In onze relatief jonge industrie, aldus de nota, vinden 

belangrijke structuurveranderingen plaats, welke o.m. 

resulteren in een versterking van de expansieve bedrijfs-

groepen, waaronder de raffinage, de petrochemie en metal-

lurgie. Als kenmerk bij deze bedrijfsgroepen met hun raf-

finaderijen en hoogovens wordt het continu-karakter van 

de produktie genoemd, gepaard met omvangrijke, hoge in-

vesteringen vergende installaties. Dan volgt een voor 

deze studie zeer belangrijke constatering, namelijk dat 

de vestigingsplaats dezer industrien voorheen meestal 

bepaald werd door het voorkomen van de benodigde grond-

stoffen. Dit is te vergelijken met de "Materialisierung"- 

gedachte van Weber. ("Deber den Standort der Industrien", 

1909, pag. 181) 

"De laatste tijd worden de tot deze groepen te rekenen 

"industrieën echter meer en meer gevestigd aan diep 

"vaarwater. De optimale situatie met betrekking tot 

"de aanvoer in massa van de basisgrondstoffen en de 

"afvoer van de vervaardigde primaire produkten - 

"eveneens in massa - is beslissend voor deze tendentie." 
122) 

Gewezen moge in dit verband op de vestiging van hoogovens 

bij Duinkerken en de tendens om industrie van Lotharingen 

te verplaatsen naar Marseille, hetgeen voorheen ondenk-

baar zou zijn geweest. 
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De kernenergie komt thans in combinatie met nieuwste ont-

dekkingen van de thermodynamica aan de grondstof water de 

zo begeerde uitbreiding van het beschikbaarheidsnut bren-

gen, waardoor water gaat behoren tot de groep der ubiqui-

teiten en in de toekomst het schaarste-aspect van deze 

grondstof totaal kan veranderen. 

Maar de omvang en het getal der daarvoor benodigde ondeel-

baarheden zullen voorshands nog blijven toenemen zoals in 

Hfdst. III nog blijken zal. De bedrijfseconoom zal zich 

daarbij geschraagd moeten weten door nog meer gespeciali-

seerde deskundigen bij de oplossing van de vraagstukken 

van warmte-economie welke, gelijk Biemond zo raak schetste, 

123) "voor ons waterleidingmannen kunnen worden aangeduid 

als nieuw en ik heb gemerkt dat op dit terrein vele voet-

angels liggen". 

De innovatie op dit terrein gaat zich snel voltrekken, 

zoals in het volgend hoofdstuk nog zal worden bezien en 

zal met name grote struktuurveranderingen te zien geven 

op het gebied van transport en voorraadvorming. 

Voor de waterdiensten zelve betekent de bovengeschetste 

ontwikkeling in de geest van de vraagstellingen van Krul 

dat zij thans in staat zullen worden gesteld in ruime 

mate mede te werken met industrieën op electronisch en 

nucleair terrein. Ook kunnen zij thans de expansie bevor-

deren van menige andere industrie, zoals de electro-

chemische en pharmaceutische, namelijk door als leveran-

ciers op te treden, niet slechts van "werk"-water maar 

zelfs van "ultra-pure" water 124), dat het gedistilleerd 
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water nog in zuiverheid overtreft en geheel kan worden 

samengesteld volgens de wensen der verwerkende industrie. 

Met de leveringsmogelijkheid van dit "ultra-pure" water 

begeeft de waterdienst zich uiteraard geheel buiten de 

volksgezondheidssfeer door als infra-structuur bevorderend 

medium haar apparatuur en laboratoria, aanvankelijk slechts 

bestemd voor de bereiding van drinkwater, in dienst van de 

industriële ontwikkeling te stellen, zodat de industrie 

zelve niet tot research en aanschaf van de zeer kostbare 

installatie behoeft over te gaan. Daarnaast zal de inno-

vatie op waterwinninggebied voor ontwikkelingslanden een 

prima instrument betekenen om de industrialisatie geleide-

lijk te laten beginnen, daar tevens met het zo onontbeer-

lijke water ter verbetering van de hygiëne ook kracht in 

de vorm van electrische energie ter beschikking komt. 

Indien de o.a. door Savary 125) daarop gerichte studies, 

zoals verwacht mag worden, met succes bekroond worden, 

zullen deze ontwikkelingslanden de beschikking krijgen 

over relatief kleine kernreactoren, waarmede zowel elec-

triciteit voor diverse industriële doeleinden als proces-

of drinkwater wordt verkregen. 
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HOOFDSTUK III 	"Schaarste en Produktie". 

InleidingL 
Ten onzent behoeft men niet verder dan het midden der 

dertiger jaren terug te gaan om een complete scala van 

toepassing der verschillende produktiemogelijkheden te 

kunnen bestuderen bij een relatief klein grondwaterbe-

drijf, dat oorspronkelijk slechts voor drinkwatervoor-

ziening in het voorheen overwegend agrarisch Zeeuwsch-

Vlaanderen was opgezet. 

Daar nagenoeg al het oppervlaktewater aldaar aan verzil-

ting bloot staat, moest in later stadium de stijgende 

behoefte aan water voor civiele en industriële doeleinden 

eerst met alle mogelijke conventionele kunstmiddelen wor-

den bijgehouden. Hiertoe behoorden o.a. infiltratie in 

het grondwaterpompstation door aanvoer van Belgisch op-

pervlaktewater, het verrichten van een diepboring, het 

importeren uit het naburige België, het zuiveren van 

eveneens uit België in spaarbekkens ingenomen opper-

vlaktewater en daarna het leggen van mammoetzinkers 

door de Westerschelde, teneinde oppervlaktewater uit 

Brabant te importeren. 

Tenslotte werd deze scala aangevuld met een niet-

conventioneel middel, n.l. een ontziltingsinstallatie 

als infrastructuurbijdrage voor het scheppen van een 

gunstig industrieel klimaat. 
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De volgorde der maatregelen ter verruiming van de water-

voorziening wegens de beperkte grondwatervoorraad, waar-

door het zelfs mogelijk werd om naast drinkwater ook in-

dustriewater in diverse kwaliteiten te produceren, blijkt 

vanaf 1954 geheel parallel te zijn verlopen aan de veel 

later gevolgde aanbevelingen, zoals deze in de recente 

ontziltingsliteratuur van na 1967 te vinden zijn en on-

langs nog werden samengevat in het Progress Summary 

January 1970 van het Saline Water Research Center in 

Los Angeles. 126) 

"Future water demand cannot be met from surface reservoirs 

"alone. More water can be provided at a lower unit cost if 

"development of surface water, ground water, and desalina-

"ted water sources are properly coordinated. Desalinated 

"water, though usually provided at a higher unit coat com-

"pared to other sources, can be economical when the entire 

"water resource system is considered." 

Van het in par. 4, Hfdst. II, gesignaleerde verschijnsel 

dat met de niet-conventionele waterwinning het karakter 

van de grondstof water nadert tot dat van een ubiquiteit 

geeft de in gebruik genomen ontziltingsinstallatie te 

Terneuzen, in 1969 de grootste in W. Europa, het bewijs. 

Er wordt aldaar zo dicht mogelijk bij de afnemers gepro-

duceerd. De stof is als volgt onderverdeeld: 

par. 1 
par. 2 
par. 3 
par. 4 
par. 5 
par. 6 

grondwatervorming, 
oppervlaktewaterwinning, 
de Westerscheldekruising, 
ontzilting, 
transport- en voorraadvorming, 
present value en "quasi" joint-products. 
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Par. 1 	 Grondwaterwinning. 

Aanvankelijk zag het er naar uit dat men in Zeeuwsch-

Vlaanderen vanwege de sterke bodemverzilting evenals op 

Zuid-Bevelend van een eigen waterwinning zou moeten af-

zien. De beperktheid van de watervoorraad op Walcheren 

en de pracht kwaliteit van het heidewater uit de Ossen-

drechtse heiden en duinen, waarmede Zuid-Beveland werd 

voorzien, deden de gedachten dan ook uitgaan naar uit-

breiding van dit transport naar de Zeeuwsch-Vlaamse 

gewesten. 

Zo kwam in 1921 een rapport gereed van een zinkercommissie 

onder leiding van prof. Nelemans over de mogelijkheid water 

uit Noord-Brabant te betrekken door middel van een mammoet-

zinker in de bodem van de Westerschelde. Het rapport was 

niet ongunstig maar bracht aan het licht dat dit enorm 

veel kosten zou. 127) 

Intussen bestudeerde het Rijksbureau voor Drinkwater de 

mogelijkheden om toch ergens op eigen Zeeuwsch-Vlaams 

gebied een waterwinplaats te vinden, daar het na de 

waternood in de warme zomer van 1921 dringend nodig 

was gebleken over een waterleiding te beschikken. Deze 

noodzaak bed,ond niet slechts voor de verbetering van 

de gezondheidstoestand, maar werd door de plaatselijke 

overheid in hoge mate gevoeld voor de industrie, welke 

rond Sas van Gent tot bloei begon te geraken en benevens 

voor de verkeersmiddelen met name de stoomtrams, welke 

aanzienlijk in aantal waren toegenomen en waarvoor het 

water per tankboot uit Zuid-Beveland moest worden aan-

gevoerd. 
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De in 1923 door het Rijksbureau uitgewerkte voorziening 

van het gewest, welke door allerlei onbegrip in de streek 

zelve later tot in de dertiger jaren meermalen moest worden 

omgewerkt en zelfs ingekrompen, berustte op een excentrisch 

nabij St. Jansteen gelegen waterwinplaats van grondwater op 

geringe diepte, waarvan tenslotte de bouw in 1935 kon be- 
ginnen na verkrijging van risico-garanties van Rijk en 

provincie. 

Het zou na dit begin nog ruim 30 jaar duren voor de geniale 

zinkergedachte uit 1919 voor Zeeuwsch-Vlaanderen als reele 

uitbreidingsmogelijkheid kon worden verwezenlijkt. Hiermede 

werd wel aan dit gewest het zo nodige uitstel gegund, om 

later bij dat zinkerprojekt te kunnen profiteren van het 

intussen tot ontwikkeling gekomen infra-struktuurbeleid 

zoals dit in de achtste industrialisatienota van 1966 

door een subsidie voor dit het normale transportkosten- 

kader ver overtreffende werk tot uiting is gebracht. 128) 

Ook op Diemond's overwegingen ter zake zal bij het transport-

en voorraadprobleem nader worden teruggekomen, daar deze 

deskundige bij de beoordeling van de mogelijkheden tot het 

leggen van ruim gedimensioneerde internationale watertrans-

portleidingen wijst op de bezwaren, welke nationale prijs-

verschillen in voortstuwingsenergie met zich kunnen brengen. 

Het lijkt op deze plaats voor de eigenlijke beschrijving 

der verschillende waterwinningsmethoden, welke in Zeeuwsch-

Vlaanderen zijn toegepast, verantwoord een korte beschouwing 

te wijden aan het speciaal voor de watervoorziening bij de 

thans toegepaste technieken zo onontbeerlijk facet van over- 
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heidssteun bij de uitzonderlijk kostbare werken ter bevor-

dering van volksgezondheid en infra-struktuur. Reeds Adam 

Smith vraagt in zijn uitweiding over de "Educational 

institutions" 129) de "most serious attention of govern-

ment" voor preventieve gezondheidszorg, waarbij een hygië-

nische watervoorziening een eerste vereiste is. Bij Pierson 

130) vindt men dat bij de beoordeling van de produktiviteit 

van bepaalde werken ook andere dan rentabiliteitsoverwegin-

gen kunnen gelden. Bij Barnea 131) krijgen de nevengevol-

gen van economische groei als expretiale effecten de volle 

belangstelling en wordt de bestrijding van schaarste aan 

primaire bestaansgoederen, waaronder water, geheel in het 

overheidsbeleid getrokken. 

Van het subsidiebeleid in Nederland in de sektor 

Industrialisatie vermeldt de Volksgezondheidsnota 1966 

op pag. 315: "aanvankelijk werden subsidies verleend ten 

behoeve van waterleidingaanleg in door de oorlog getrof-

fen gebieden en in gebieden waar de industrialisatie 

deze aanleg nodig maakte". 

Het is nuttig thans retrospectief de betekenis voor de 

streekontwikkeling in Zeeuwsch-Vlaanderen na te gaan 

voor de periode vanaf de afwijzing van het Schelde-

zinkerprojekt uit 1919 tot de verwezenlijking van de 

dubbele mammoetzinkers uit 1966 en 1967. Zonder sub-

sidie had de realisering ervan zeker geleid tot voor 

bevolking en industrie prohibitieve tarieven althans 

in de eerste jaren van de beginnende industriële ont-

wikkeling. 



- 80 - 

Zeeuwsch-Vlaanderen zou met het 1919-projekt een ondeel-

baarheid hebben gekregen van de hoogste rang omdat de 

lengte van de zinker zich niet verkorten laat en dus 

ondeelbaar is, want alleen in de diameter ervan is 

variatie mogelijk. Maar daar staat tegenover dat bij 

een vroegtijdige verwezenlijking de volgende zinsnede 

uit het rapport van het Rijksbureau voor Drinkwater uit 

1935 achterwege had kunnen blijven, namelijk: "dat bij 

de tariefspolitiek, vooral met betrekking tot waterle-

vering aan de industrie, met de hydrologische gesteld-

heid rekening zal moeten worden gehouden en dat steeds 

gedacht moet worden dat de levering van zeer grote water-

hoeveelheden in drogen tijd tot extra kostbare maatrege-

len aanleiding geeft". 132) Een negatief antwoord dus 

op de verlangens van het door Dieleman 133) opgerichte 

waterleidingoomit4 voor Zeeuwsch-Vlaanderen uit 1916, 

dat juist om ruime voorziening vroeg. 

Thans terugkerend tot de uitgestelde beschrijving van 

het bovengrondwater-pompstation te St. Jansteen, de 

eerste winningsbron welke in Zeeuwsch-Vlaanderen werd 

benut, zal blijken dat hiermede een voor dit onderzoek 

zeer leerzame cyclus een aanvang nam welke na benutting 

van de schaarse natuurgaven ter plaatse door toepassing 

van conventionele en niet-conventionele waterwinnings-

methoden in staat bleek de in 1920 voorziene en in wezen 

toen reeds mogelijke industriële ontwikkeling van na 

1 960 te kunnen stimuleren. 
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Na de constatering dat een aanvoer van Brabants water 

door een zinker te duur zou zijn, volgen in het reeds 

aangehaalde werk "Drinkwatervoorziening in Nederland" 

de woorden "en vond men een waterwinplaats onder 

St. Jansteen". 134) Deze woorden onderlijnen de om-

schrijving voor een grondwaterwinplaats door Geraghty 

raak 135) getypeerd als een echte "hidden resource". 

De ontwikkelingsgeschiedenis van de watervoorziening in 

Zeeuwsch-Vlaanderen laat, zoals blijken zal, zien dat 

door exploratie en modelonderzoek het aanwezige grond-

water tot bij de Zuiderburen werd benut geheel in de 

geest van de volgende aanwijzing van Geraghty: 

"A hydro-geological investigation of an area is the 

"all important preliminary to the development and 

"exploitation of ground water." 136) 

Er wordt voorts door hem gewezen op de zeer aanzien-

lijke kosten van dergelijke onderzoeken en het subsi-

diefacet komt duidelijk in het volgende tot uiting: 

"Governments must be prepared to use general revenues 

"to meet a large part of the oost of preliminary in-

"vestigation in such cases." 137) 

De grondwaterwinning in St. Jansteen berust op het aan-

brengen van onderling verbonden series pompputten, welke 

in de watervoerende grondlagen zijn aangebracht. 138) 
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"De pompputten werden geboord met boorbuizen, inwendig 

"wijd 500 mm; de geplaatste roodkoperen spleetfilters 

"(spleten 1 x 10 mm resp. 1,5 x 15 mm) bezitten een 

"inwendigen diameter van 100 mm; de plaatdikte be-

"draagt 2 mm. Een dubbele omstorting, dik in totaal 

"ongeveer 200 mm, werd om de filters aangebracht; de 

"grindomstorting van de binnenste laag, dik 75 mm, 
"heeft een korrelgrootte van 2 - 4 mm; de zandomstor-
"ting, dik 125 mm, van 0,5 - 2 mm. 

"De filters zijn van een roodkoperen zandvang voorzien 

"van 2 mm dikke plaat, lang ongeveer 1 m, en zijn op-

"waarts verlengd met aan het filter "gefelsde" stijg-

"huizen van hetzelfde materiaal, inwendig wijd 100 mm, 

"waarin geasfalteerde getrokken ijzeren haalbuizen, 

"inwendig wijd 2i" (64 mm), hangen." 

Na opslag van het opgezogen grondwater in z.g. ruw-

waterkelders wordt het water doorgepompt naar de be-

luchtings- en filtergebouwen. Bij de beluchting wordt 

het water door een versproei-inrichting geleid om in-

tens met zuurstof uit de lucht in contact te komen ter 

verwijdering van ijzerresten en onaangename smaak en 

reuk. Vervolgens wordt het beluchte water gefiltreerd 

in grote oetonnen bakken met op de bodem zeer fijn 

grint. Daarna kan de voortstuwing beginnen via het 

leidingnet naar de bodemreservoirs of de watertorens. 

Voor wat ondeelbaarheden betreft, welke aan deze primaire 

grondwaterwinning zijn verbonden, moge al vast genoemd 
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worden de transportleiding van het tengevolge der geo-

hydrologische omstandigheden excentrisch gelegen pomp-

station naar het hoofdvoorzieningsgebied. Van deze lei-

ding werd het transportvermogen in verband met de trage 

aansluitingsbereidheid van diverse gemeenten zo laag 

mogelijk gehouden. Dientengevolge moesten later bij-

zondere voorzieningen worden getroffen op het gebied 

der voorraadvorming - eveneens een terrein van ondeel-

baarheden - waarop in de paragraaf "transport en voor-

raadvorming" nog zal worden teruggekomen. (zie pag.120) 

In de algemene beschouwing, welke door het Rijksbureau 

voor Drinkwatervoorziening in 1935 aan deze waterwin-

plaats werd gewijd, komt de volgende voor dit onderzoek 

belangrijke zinsnede voor:. 

"dat de exploitatie van deze waterwinplaats met groote 

"omzichtigheid en kennis van zaken zal moeten geschieden, 

"dat nauwgezet de invloed van de wateronttrekking op de 

"hydrologische gesteldheid zal moeten worden geregistreerd, 

"dat alle overtollige afvoer van water (b.v. in verband 

"met verandering in de waterstaatkundige gesteldheid der 

"polders) zal moeten worden tegengegaan." 139) 

Het is nuttig hierbij even te overwegen wat de betekenis 

van deze constatering is geworden, niet alleen voor het 

later daarop gevolgd bedrijfseconomisch- en tariefbeleid, 

maar ook voor de verdere technologische ontwikkeling met 

toepassing der conventionele waterwinningsmiddelen. Ster-

ker dan bij welke andere openbare dienstverlening ligt 
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althans bij de conventionele methoden van waterwinning 

het accent op de geo-hydrologische en meteorologische 

omstandigheden. Instede van de afzet wegens schijnbaar 

in wintertijd zo ruime overcapaciteit via het instrumen-

tarium der prijshantering zoveel mogelijk te vergroten 

moet het bedrijfsbeleid erop gericht blijven een zeer 

voorzichtige voorraadpolitiek te voeren zowel van de 

zich in de bodem bevindende grondstof als van het ge-

reed produkt, dat via de kunstmatige opslagplaatsen in 

torens of bodemreservoirs de levering verzekeren moet 

in tijden van seizoenschaarste en piekbehoefte. 

Zoals verder onder de aanbevelingen van het Rijks-

instituut in het rapport over de suppletie wordt gesteld, 

verkeert de conventionele waterwinning in de zo treffend 

door Oster beschreven toestand van steeds kostbaarder en 

moeizamer uitbreidingsmogelijkheden, waarbij de bedrijfs-

economische overwegingen om volledige bezetting te berei-

ken van het produktie-apparaat moet wijken voor de direc-

tieven van de geo-hydrologische deskundigen. 140) 

Met het door de geo-hydrologen voorgeschreven beheerste 

gebruik van de capaciteit van de waterwinplaats gelukte 

het inderdaad zonder calamiteiten tot 1952 de levering 

vol te houden van ca. 2.000.000 M 3 per jaar, geheel 

volgens de verwachtingen neergelegd in het eerste 

rapport van het Rijksinstituut. 
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Infiltratie: 

De toenemende verbruiken noopten tot het toepassen van 

het eerst aangewezen middel namelijk van kunstmatige 

grondwatetvorming en wel door inbreng in de bodem van 

oppervlaktewater uit België afkomstig, waardoor geduren-

de de regenperiode via kanalen en infiltratiewerken de 

grondwaterstand in het waterwingebied St. Jansteen op 

hoger peil kon worden gebracht en de jaarproduktie tot 

en. 3.500.000 ra 3 kon stijgen. Hiermede was evenwel de 

uiterste limiet bereikt. 

Een bijzondere vermelding i.v.m. het reeds aangehaalde 

artikel 12 van het Europees Handvest voor het Water 

luidende: "water kent geen grenzen" verdient het feit 

dat onmiddellijk na de tweede wereldoorlog een inter-

nationale transportleiding werd uitgelegd van Zeeuwsch-

Vlaanderen naar Meerdonk in het Belgische land van Waes 

ter voorziening van het gebied ter linker zijde van de 

Schelde bij Antwerpen. Dij latere onderhandelingen over 

import uit België zou deze voorziening.: vanuit Nederland 

van zeer gunstige invloed blijken te zijn op de bereid-

heid tot levering over te gaan. 

Over de infiltratie zelve schreef Kruisinga onlangs: 
141) 

"De bedrijven in Zeeland staan op technisch terrein in 

"het voorste gelid. Ik wil hierbij noemen het gebruik 

"van gedestilleerd water en voorts het als eerste toe-

"passen van infiltratie en het eerste toepassen van 

"spaarbekkens, beide in Zeeuwsch-Vlaanderen." 
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Import door aansluiting op Belgisch waterleidingnet:  

Toen in 1955 alle Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten waren aan-

gesloten en te verwachten was dat het totaal verbruik 

boven de capaciteit van de eerste vindplaats zou stijgen 

werd ter verruiming van de watervoorziening en het ver-

zekeren van voldoende druk in de industriesektor van 

Sas van Gent een koppelleiding aangelegd op het Belgisch 

net te Zelsate, teneinde van de waterdienst der stad Gent 

grondwater te kunnen betrekken. Daarnaast werd nog in de 

zeer droge zomer door middel van een waterboot, welke 

regelmatig te Gent tankte, water aangevoerd, welke hoeveel-

heid te Terneuzen in het net werd gepompt. De ondeelbaar-

heden werden door deze import opnieuw met een tweede inter-

nationale transportleiding uitgebreid. 

Modelonderzoek op het Rijksinstituut en diepboring te 

St. Jansteen: 

Teneinde na te gaan of de opbrengst van de waterwinplaats 

te St. Jansteen nog zou kunnen worden vergroot, werd geheel 

volgens de richtlijn van Geraghty (zie pag. 81) een model-

onderzoek verricht door het Rijksinstituut voor Drinkwater 

met als conclusie de wenselijkheid van uitbreiding der 

terreinen met enige hektaren ter vergroting van het aan- 

tal pompputten. Daarnaast werd tot een diepboring van 

2CC meter besloten, teneinde te proberen het zeer diep 

grondwater te bereiken, hetgeen evenwel niet tot succes 

leidde. 
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Grondwaterpompstation met internationale aanvoer-

leiding vanaf Eeklo:  

Om de gevolgen van de zeer droge zomer van 1959 op te 

vangen, werd in samenwerking met de Nationale Maatschap-

pij der Waterleidingen te Brussel een provisorisch grond-

waterpompstation gebouwd te Eekloo met een produktie van 

ca. 1.000.000 m 3 per jaar. Het tracé van de hiervoor be-

nodigde leidingen werd zodanig gekozen, dat tevens een 

blijvende mogelijkheid voor onderlinge bijstand bij ca-

lamiteiten werd bereikt. De ondeelbaarheden werden hier-

door wederom vergroot, ditmaal door het extra-territoriaal 

buizenstelsel annex pompstation. 

Opper\,laktewaterpompstation te Philippine:  

Toen alle bovengenoemde winningsmogelijkheden van grond-

water waren beproefd en ten volle benut, bleek de voort-

durend toenemende vraag naar zoet water oorzaak dat ver-

der moest worden uitgezien naar nieuwe middelen voor wa-

terverruiming. Als zodanig zouden in aanmerking kunnen 

komen: 

a) de reeds vroeger in 1919 voorgestelde aanvoer van 

grondwater vanaf de Brabantse Wal; 

b) het verzamelen van zoet oppervlaktewater dat uit 

België tot afstroming komt; 

c) ontzilten van brak water uit de Zeeuwsch-Vlaamse 

polders of de Westerschelde. 

Wat het betrekken van water van de Brabantse Wal 

betreft, de mogelijkheid daartoe was, zoals gemeld, 

enkele tientallen jaren geleden onderzocht, waarbij 
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toen reeds kwam vast te staan, dat deze aanvoer van 

water door het leggen van een zinker door de Wester-

schelde tot de technische mogelijkheden behoorde. De 

moeilijkheden echter, verbonden aan het leggen van een 

dergelijke bedrijfszekere zinker door een zeestroom, 

waarin de vaargeul voortdurend aan veranderingen onder-

hevig is, doch meer nog de internationale status van 

deze zeevaartroute en de plannen i.v.m. het vergroten 

van de bevaarbaarheid van deze zee-arm waren aanleiding 

de oplossing voorlopig in een andere richting te zoeken. 

De onder b) genoemde mogelijkheid werd in studie genomen 

en een gelukkige omstandigheid was daarbij dat de inpol-

dering van de Braakman in 1952 de verwezenlijking van dit 

voor Nederland geheel nieuw plan voor de zoetwaterwinning 

zeer gunstig beïnvloedde. 

Allereerst zou het daarbij noodzakelijk zijn voorzieningen 

te treffen om de afvoer van overtollig oppervlaktewater 

van Belgische gronden te regelen. Hoe groot en waardevol 

deze wegens het natuurlijke verhang afstromende hoeveel-

heden water wel zijn bleek uit metingen die in dit verband 

zijn verricht. 

In een nat jaar bedragen deze gemiddeld 26 h 35 miljoen M3  
in een droog jaar 	 7 1 10 miljoen M3  

Deze watermassa stroomt in hoofdzaak in voor- en najaar 

af, zodat de bov'm van spaarbekkens noodzakelijk is, om 
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water te reserveren voor de drogere maanden van het 

jaar. In 1957 werd een "Spaarbekken-rapport" uitge-

bracht en begin 1960 werd van hogerhand de toestem-

ming verkregen om door middel van een proefbekken met 

proefpompstation de bruikbaarheid van het project aan 

te tonen. 

Dit rapport is door ir. Dikater, ontwerper van het 

plan, gecomprimeerd in het "Mensuel du Centre Beige 

d' Etude et de Documentation des Eaux, nr. 248-249, 

1964" onder de titel "Traitement de l' eau de sur-

face par retenu dans les bessins de stockage". 

Punt c) der verdere mogelijkheden tot waterwinning 

kon derhalve als laatste reserve worden beschouwd. 

Met het verschijnen van dit Spaarbekkenrapport 1957 

tred ons land in een nieuwe fase ven het opvangen op 

grote schaal van oppervlaktewater. "Daarbij", zo schreef 

Putto, "zal ook rekening moeten worden gehouden met een 

aantal technische aspekten zoals b.v. de inrichting van 

spaarbekkens." 142) 

In de Volksgezondheidsnota 1966 wordt na het noemen van 

de mogelijkheid gebruik te maken van watervoorraden 

welker vorming ten dele door de natuurlijke omstandig-

heden wordt bevorderd, over Zeeuwsch-Vlaanderen als 
volgt bericht:. 
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"Hetgeen toen na 1961 in Zeeuwsch-Vlaanderen gebeurde 

"mocht, althans voor Nederland, uniek worden genoemd." 143) 

De voltooiing der drie grote bassins in 1965 trok dan ook 

vet, 1 belangstelling uit binnen- en buitenland. Belgie vatte 

onmiddellijk het plan op zoals nog in het eindverslag van de 

Koninklijke Commissaris over het waterprobleem te lezen 

staat 144) tot "hef oprichten van spaarbekken a in het 

noorden van Oost-Vlaanderen en in het bekken van de IJzer", 

ten dele reeds verwezenlijkt. Daarna volgde Rotterdam met 

het Berenplaatprojekt en kwam men ook uit Engeland om zich 

te laten voorlichten o.a. over het probleem van waterdichte 

bekleding van deze bekkens. Er kwamen evenwel naast het 

zuiver technische aspekt nog meer economisch-technische 

verschijnselen om aandacht vragen, welke naast algemene 

lastenverzwaring toch ook positieve kanten voor de leve-

ringsmogelijkheden opleverden. De ondeelbaarheden dienden 

zich thans in voorheen bij de grondwaterwinning ongekende 

grootheden aan, zoals lange aanvoerkanalen, series rote-

rende snelklaarders en meerdere spaarbekkens. De aanvoer 

van ruw water kon namelijk niet meer geheel door tradi-

tionele buisleidingen geschieden, maar moest terwille 

van een snelle inname van grote massa's oppervlaktewater 

plaets vinden door middel van een open kanalenstelsel, 

waarvan de wanden met ondoorlaatbare stof waren voorzien. 

De aanleg van dit aanvoerkanaal maakte de bouw van vijf 

gewapend betonbruggen en één aquaduct noodzakelijk. 

Deze werkwijze paste geheel op de volgende uitspraak 

in 1967 van het United Nations secretariaat: 
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"Canals and pipelines have some characteristics in 

"common, but they also have significant differences. 

"Both can be designed to carry large quantities, but 

"there is a more marked economy of scale for canals." 
145) 

Wat voorts de dimensie der bekkens betreft, wezen water-

bouwkundige berekeningen op een duidelijk voordeel van 

het onmiddellijk op een grotere capaciteit brengen name-

lijk van 5 miljoen m3  =stede van 3 miljoen m3 , welke 

laatste hoeveelheid strikt genomen voor de eerste jaren 

voldoende zou zijn. Aan deze technische voordelen van 

grote eenheden zijn door Geertman waardevolle beschouwin-

gen gewijd. 1)  

Ook de zuivering van dit water betekende een grote 

wijziging in behandelingsmethode alvorens dit opper-

vlaktewater voor een laatste behandeling dezelfde gang 

kan gaan volgen van het voor het grondwaterpompstation 

St. Jansteen beschreven zuiveringsproces. 

1. Het water dient te worden ontijzerd, de zwevende 

stoffen moeten worden verwijderd, het gehalte aan 

organische stoffen en de kleur moeten worden ver-

laagd en tenslotte moet het water worden gedesin-

fekteerd. 

2. Door het langdurig verblijf in een voorraadreservoir 

kan de hoedanigheid van het water reeds in niet onbe-

langrijke mate verbeteren, maar er moet zeker mee 

worden gerekend dat hierin algengroei zal optreden, 

zodat ook deze algen moeten worden verwijderd. 

1) Geertman, J.A. "De leer van de marginale kostprijs", 
Amsterdam, Brussel 1949, pag. 52 e.v. 
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3. De zuiveringsinstallatie dient te bestaan uit een 

kongulatie, waarvoor een zogenaamde snelklaarder 

(accelator) kan worden ingeschakeld, gevolgd door 

zandfiltratie in een snelfilter, dat doorgaans met 

een filtersnelheid van 5 - 7 m 3/h kan werken en 

tenslotte een chlorering. 

Nagegaan moet steeds worden welke chemicali -án voor het 

beoogde doel het meest geschikt zijn, terwijl tevens de 

juiste dosering daarvan moet worden bepaald. - 

In eerste instantie komen in aanmerking natrium-aluminaat, 

forricbleride en "activated silica". 

4. Het is noodzakelijk v65r de sub 3 genoemde zuivering 

de algen zoveel mogelijk te verwijderen, bijvoorbeeld 

door het inschakelen van roterende zeer fijnmazige 

zeeftrommels (micro-screening), waarmede tevens een 

vsergaande verwijdering ven andere zwevende stoffen 

wordt bereikt, zodat dan de verdere zuiveringsinstal-

latie minder wordt belast. 

Een grote uitbreiding van apparatuur dus met als nieuw 

aspekt een geheel ander preduktietempo-patroon, ener-

zijds door de natuurlijke afhankelijkheid van de regen-

val, anderzijds door het continu draaien op constant 

toerental van de roerwerken der snelklaarders in hun 

betonnen reservoirs waar chemicali -e:n automatisch aan 

het ruwe water worden toegevoegd om door vlokvorming 

de verontreinigingen te kunnen binden. Ook hier wederom 
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uitbreiding der ondeelbaarheden, veroorzaakt door het 

starre produktietempo van elk dezer "Aecelators", 

waarvan er ter verkrijging van een aan de eisen van de 

afname en aan de grenzen van het voorraad-bergingsver-

mogen aangepaste zuivering een bepaald veelvoud in ver-

schillende capaciteiten aanwezig moet zijn. Daarbij 

soeelt nog een rol dat er evenals bij de constructie 

van spaarbekkens beneden een zekere capaciteit een zeer 

ongunstig rendement resulteert, welke omstandigheid het 

karakter der ondeelbaarheid van deze produktiemiddelen 

nog accentueert. 

lag bij de grondwaterznivering het hoofdaccent op de 

afdeling beluchting en filtratie, waarbij de desinfectie 

eigenlijk alleen in noodgevallen een rol speelde, bij de 

oppervlaktewaterbehandeling daarentegen spelen de chemi.- 

calindosering en de desinfectering de voornaamste rol. 

Wat het bergingsvermogen bij erondwaterwinning betreft 

kan dit door eenvoudige aanpassing van het produktie-

tempo aan de afname grotendeels worden beheerst. Bij de 

oppervlaktewaterwinning spelen evenwel niet slechts de 

wisseling der jaargetijden maar zelfs de statistische 

waarneming van de regenval over een reeks jaren - 

zie pag. 88) - een dergelijk grote rol dat de gekozen 

dimensies voor berging, zoals spaarbekkens, het karakter 

van calamiteitenreserves gaan krijgen. Teneinde daaren-

boven ongewenst uitvallen der "accelators" door b.v. 

electrische stroomstoring te voorkomen, dient weer 
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calamiteitenreserve in de vorm van noodstroomagregaten 

aanwezig te zijn, weer een der bijzondere ondeelbaarheden 

aan deze waterwinning verbonden. 

Bovendien komt er een belangrijk verschijnsel naar voren 

dat ook reeds bij de grondwaterwinning aanwezig was, 

namelijk dat de bedrijfseconoom bij de bouw, exploitatie 

en expansie der onderscheiden winningmethoden dient reke-

ning te houden met geo-hydrologische, klimatologische en 

chemisch-bacteriologische aspekten. Bij de grondwaterwin-

ning dient eerst de geo-hydroloog via een modelonderzoek 

de juiste hantering voor te schrijven van de apparatuur 

voor het bereiken van een optimaal effekt zonder roof-

bouw op de grondwatervoorraad. Bij de thans aan de orde 

zijnde oppervlaktewaterwinning dient men zich reeds vóer 

ce bouwperiode van de ervaring te bedienen, welke water-

bouwkundigen hebben verzameld voor het bereiken van een 

zo optimanl mogelijke verhouding tussen aanvoermogelijk-

heid en opslag. Voorts zijn het de chemisch-bacteriolo-

gische vraagstukken, welke zich bij de oppervlaktewater-

winning komen voegen bij de reeds van de grondwaterzui-

vering bekende problemen. 

Het laboratorium in grote stijl wordt tenslotte bij de 

ontzilting van zout- of brak-water een permanente ver-

schijning bij de waterproduktie. Bij de niet-conven-

tionele waterwinning van de toekomst, zoals hierna 

blijken zal, dient uiterst nauw van het eerste ontwerp 

af te worden samengewerkt met deskundigen op thermo-

dynamisch gebied, teneinde een juiste verhoilding te ver- 
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krijgen tussen brandstof, produktie en opslag. Op nog 

twee nieuwe problemen waarmede de bedrijfsvoering over 

oppervlaktewater-installaties te maken heeft, moet nog 

gewezen alvorens over te gaan tot de behandeling van de 

veel perspektief dienende afzetmogelijkheden, welke aan 

deze conventionele winning verbonden zijn. Allereerst 

een kwestie van de watertemperatmlur. Het zal onvermijde-

lijk zijn in onze streken maatregelen te treffen tegen 

een te lage temperatuur van het ruwe water in de winter 

en tegen een te hoge temperatuur van het gereed produkt 

in het buizennet in de zomer. Daarnaast spit ook de 

verdamping een niet te verwaarlozen rol daar waar het 

gaat om zo groot mogelijke buffervoorraden aan te leggen 

voor droge seizoenen. 

In onze gematigde streken is uiteraard de verdamping 

niet zo'n negatieve faktor als in de warme landen, maar 

het is van groot economisch belang dat het vraagstuk hoe 

de verdamping kan worden tegengegaan ernstig ter hand 

wordt genomen. (zie pag,121).  

De positieve kant van de opperviaktewaterwinning bestaat 

nu in de mogelijkheid om gcbcheiden distributienetten 

voor drink- en meerdere soorten werkwater aan te leggen, 

zoals door de natuurlijke aard van de winning zelve als 

het ware aanbevolen wordt. Het is namelijk voor de groot-

indUstrie in het algemeen niet van essentieel belang over 

bacteriologisch betrouwbaar water, zoals de kwaliteit 

"drinkwater", voor het produktieproces te kunnen beschikken. 

Daarom kan in principe worden volstaan met bezinken, fil- 
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treren en mogelijk nog enkele behandelingen, welke samen 

minder bewerking vergen dan de bereiding van drinkwater. 

Zelfs kan op verzoek van een groot-contractant een bij-

zondere behandeling, gericht op het produktieproces in 

kwestie, worden toegepast. Daartoe schept de oppervlakte-

waterwinning alle mogelijkheid, maar toepassing ervan 

brengt een meervoudig leidingstelsel met zich voor de 

onderscheiden soorten water, drinkwater, industriewater 

en mogelijk speciaal proceswater. 

De voltooiing in 1966 van het Spaarbekkenplan betekende 

een berging van 6i miljoen m3 verdeeld over drie bekkens. 
Indien in lente en herfst voldoende ruw water kan worden 

ingenomen, Kan met de aanwezige zuiveringswerken, welke 

voor een deel zijn ondergebracht in tijdelijke gebouwen, 

in normale jaren 8 miljoen m 3  per jaar worden geprodu-

ceerd, b.v. 5 miljoen m 3/jaar gezuiverd water en 3 mil-
joen m3/jaar halffabrikaat, dat alleen de microzeven en 

de filterinstallatie is gepasseerd, zogenaamd "gestraind-

gefilterd" water. 

Het zal duidelijk zijn dat uit deze scheiding en tevens 

gedeeltelijke vereenvoudiging van produktie aanzienlijke 

besparingen voortvloeien, terwijl het individueel aan-

voerleidingstelsel wegens de aanpassing aan de gewenste 

afname in de meest economische diameter kan worden aan-
gelegd. 
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Par. 3 	 Zinkers in de Westerschelde. 

Zoals reeds was voorzien zou ook de aanvulling met opper-

vlaktewater geen afdoende oplossing voor het opvangen van 

de groeiende industriële vraag betekenen en werd de laat-

ste nog resterende conventionele mogelijkheid namelijk van 

aanvoer van grond- en oppervlaktewater door mammoetzinkers 

vanaf de Brabantse Wal in 1965 voorbereid. Daarbij was een 

bijzonder gunstige omstandigheid dat tevens aardgas kon wor-

den getransporteerd, hetgeen aan deze voor ons land unieke 

onderneming op transportgebied een "dual purpose" karakter 

gaf, een term die in de literatuur eigenlijk gereserveerd 

is vo-)r de niet-conventionele waterproduktie, waarbij naast 

electriciteit ook water wordt geproduceerd. Was het totale 

watergebruik in Zeeuwsch-Vlaanderen in 1960 nog 4 miljoen m3 

per jaar, reeds in 1965 moest een hoeveelheid van 10 mln. m 3 

worden geleverd, terwijl toen reeds het verbruik in 1970 op 

40 miljoen m 3 moest worden gesteld en een stijging tot 65 

miljoen m 3 en meer in de daarop volgende jaren was te ver-

wachten. 

Met de in eigen gebied beschikbare en in aanbouw zijnde 

produktiemiddelen kon rond 11 miljoen m 3 per jaar worden 

geleverd, hetgeen betekende dat in de eerstvolgende jaren 

reeds grote hoeveelheden water van elders moesten worden 

aangevoerd, resulterend in rond 30 miljoen m 3  in 1970 en 
oplopend tot 50 h 60 miljoen in latere jaren. Voor de 
eerstkomende 20 tot 30 jaar geven de Deltameren geen 

uitkomst en het ontbreken van zoetwaterbronnen in eigen 
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gebied noopte Zeeuwsch-Vlaanderen aan te kloppen bij 

het naburig Noord-Brabant. 

Door een versnelde vergroting van de grondwaterproduktie 

aldaar kon een eerste aanvulling worden verkregen. - 

Voor de watervoorziening werden in 1965/1966 twee 

mamnoetzinkers gelegd, teneinde een totale transport-

capaciteit van 60 1 70 miljoen m' per jaar te bereiken. 

Het leggen van meerdere buizen in elke zinker is nood-

zakelijk voor het gescheiden 1- ouden van grondwater en 

oppervlaktewater maar is ook gewenst voor het verkleinen 

van het risico in geval van calamiteit. Het ondeelbaar 

karakter dezer zinkers en hoe de omvang daarvan kon worden 

verminderd, wordt nog nader in de paragraaf "transport en 

veorraadvorming" behandeld. 

Voor wat de subsidie van overheidswege betreft moge nog 

naar pag. 69 worden verwezen. 
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Par. 4 	 Ontzilting. 

Nadat de scala der mogelijkheden van conventionele water-

winning en watertransport in 1966 was afgewerkt, maakte 

de ontwikkeling van de ontziltingstechniek het door ver-

schillende omstandigheden mogelijk in .Zeeuwsch-Vlaanderen 

tot de bouw en exploitatie van een tot in 1970 grootste 

zoetwaterfabriek van de wereld te geraken met een jaar-
produktie van ruim 8 miljoen m 3 . 

Zoals van der Torren in 1966 berichtte was het aantal 

grote verdampers met een dagproduktie van ca. 2500 m 3 

in de wereld nog maar zeer beperkt n.l. 25 stuks. Het 

verdampen van zeewater nam eerst een grote vlucht toen 

de methode dermate vervolmaakt was dat het aanmerkelijk 

goedkoper was zoet water uit zeewater te produceren dan 

aanvoer met schepen. 146) 

Opmerkelijk is in dit verband de mededeling van Miller, 

de rapporteur over ontzilting op het Barcelona-congres 

van 1966, over het aandeel dat Groot-Brittanië daarbij 

heeft evenals voorheen tijdens de opkomst van de conven-

tionele installaties: 147) 

"In fact, something like 60 % of the landbased units 

"installed to date are of British manufacture. Most 

"of the units use the multi-stage flash process which 

"was developed in Britain simultaneously by Professor 

"R.S. Silver and Dr. A. Frankel in 1957." 



- 100 - 

Het is onvermijdelijk hier stil te staan bij de verschil-

lende technOlogign al zal de bovengenoemde "multi-stage 

lash 	(meertraps ontspannings-verdamper) 

hoofdzakelijk hier behandeld blijven, daar zoals Koot 

in 1968 schreef de ontspanningsverdamper grote belang-

stelling heeft gekregen van de kernreactorwereld. 

"Men ziet in de comtinatie van een kernreactor-centrale 

"voor de electrische energie-opwekking en de ontspannings-

"vemper voor de watervoorziening grote mogelijkheden 

"(de zogenaamde dual purpose plants). Stoom die via de 

"reactor wordt gevormd expandeert via een stoomturbine 

"cn(ier afgifte vnr mechanische arbeid. De afgewerkte 

"stoom dient daarna tevens als warmtebron voor de ont-

"ziltingsinstallatie. Dure installatiegedeelten van de 

"electrische energie-opwekkingseenheid komen door de 

"combinatie te vervallen. De speciale attractie van de 

"kernreactor vloeit voort uit het feit dat kernreactoren 

"vooral renderen indien ze voor zeer grote vermogens 

"worden opgesteld er met een nagenoeg constante belasting 

"energie leverf,n. Beide voorwaarden zijn tevens gunstige 

"condities voor zo efficiënt mogelijk werkende ontspan-

"ningsverdampers. De combinatie energie-opwekking-

"zeewaterontzilting wordt in Nederland toegepast bij de 

"installaties in Terneuzen. In Rotterdw: is een dergelijk 

"project in studie. Hier zal een vuilverbrandings- 

"installatie zorgen voor de benodigde energietoevoer. 148) 
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Met deze omschrijving heeft Koot kernachtig de voor-

naamste economisch-technische verschijnselen, welke 

nog verderop behandeling behoeven, samengevat. - 

Van der Torren beschrijft de werkwijze van de tegen-

woordige verdampers als volgt: 

"In zeewater zitten, behalve keukenzout, ook enorme 

"hoeveelheden calcium en magnesiumzouten, die gemak-

"kelijk ketelsteen vormen; ketelsteen: onze vijand 

"nr. 1. Het verhindert de warmtedoorgang (denk aan 

"de fluitketel thuis) en de enige op het ogenblik in 

"het groot in gebruik zijnde methode om warmte aan 

"zeewater toe te voegen is nog altijd via een metalen 

"oppervlakte. Het principe waarop de tegenwoordige 

"verdamping berust, is het water onder vacuum laten 

"koken zonder dat het tegelijkertijd wordt verhit." 
149) 

In lange "straten" waar series verdamperkamers staan 

opgesteld, waarvan de bodem met zeewater is bedekt, 

speelt zich nu een continu proces af waarbij de lucht 

boven dat zeewater wordt weggezogen en er een kook-

proces ontstaat. Damp vult de kamers en deze moet nu 

condenseren tegen een groot aantal dunne pijpen, 

waardoor koud zeewater stroomt. De damp condenseert 

tegen deze pijpen en valt als druppels naar beneden 

in een onder deze pijpen aangebrachte bak. Dit con-

densaat nu is ons drinkwater. 150} 

Koot noemt van de destillatieprccessen als voornaamste:. 
151) 
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" 1 	Meertraps ontspanningsverdamping, 

(multi-stage-flash, M.S.F.) 

	

2 	Long Tube Vertical (L.T.V.) proces 

3 Meertraps verdamping via ondergedompelde 

warmtewisselaars (multi-effect) 

4 Meertraps verdamping met stoomcompressie. 

"Ook komen combinaties van deze processen voor. Het 

"M.E.M.S. systeem, multi-effect multi-stage-flash, 

"is hiervan de belangrijkste representant." 

Thans terugkerend naar Zeeuwsch-Vlaanderen waar de 

industrialisatie op gang kwam, was de N.V. Provin-

ciale Zeeuwse Electriciteit-Maatschappij genoodzaakt 

tot de bouw ven eer satellietcentrale in dit gebied. 

Het bleek daarbij mogelijk om een verdampingsinstal-

latie aan deze centrale toe te voogen. De wens van de 

watermaatschappij naar vergroting van de winningsmoge-

lijkheden in eigen gebied was tenslotte de doorslagge-

vende factor, die deed besluiten tot de bouw van de ge-

noemde installatie nadat met medewerking van het Minis-

terie van Economische Zaken een gereduceerde prijs voor 

het aardgas, de voor de centrale benodigde brandstof, 

kon worden verkregen. 

De samenwerking tussen het energiebedrijf en de Indus-

triewatermaatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen werd aldus 

geregeld, dat het energiebedrijf de ontzoutingsinstal-

latje zou bouwen terwijl de watermaatschappij de gehele 

te produceren hoeveelheid gedestilleerd water zou af-

nemen. Met deze nieuwe produktiemethode brak voor 
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Nederland het tijdperk aan van de niet-conventionele 

waterwinning en dient men zich rekenschap te gaan geven 

van hetgeen deze methode voor problemen bij produktie en 

afzet met zich brengt. Hoe hoog het tempo der ontwikke-

ling op ontziltingsgebied de laatste jaren is gestegen 

komt naar voren bij vergelijking van hetgeen in een 

tussenpoos van drie jaren in twee overheidsnota's hier-

over te lezen is. In de Volksgezondheidsnota 1966 stond 

over de basisplannen voor de toekomstige waterwinning 

nog geschreven dat uit te verrichten studies zal moeten 

blijken of ontzilting dient te worden overwogen en dat 

in dat geval "nader gericht speurwerk door daarvoor 

geschikte instituten geboden is". 152) 

In de nota "De toekomstige drinkwatervoorziening van 

Nederland 1969" wordt in de aanhef van het hoofdstuk 

"Ontzouting" met de volgende woorden het in Zeeuwsch-

Vlaanderen verrichte werk bekroond: "Op 29 mei 1969 

werd door de heer Jean Rey, voorzitter van de Cumnis-

sie der Europese Gemeenschappen, de grootste ontzou-

tingsinstallatie ter wereld in Terneuzen officieel in 

bedrijf gesteld." 153) 

Er is evenwel in dit verband nog een andere regerings-

nota uit 1966 van belang wegens de aldaar te vinden 

uitspraak dat de bereiding van zoet water uit zeewater 

zeer waarschijnlijk in verschillend opzicht gevolgen 

voor de toepassing der conventionele waterwinning zal 
medebrengen. 154) 
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De belangrijkheid van het ontziltingsproces zoals 

reeds eerder bij de betekenis ervan voor de ontwik-

kelingslanden werd aangestipt, ligt nu juist in de 

mogelijkheid de vervaardiging van het langs kunstma-

tige weg verkregen zoetwater te doen geschieden in de 

zo begeerde nabijheid van de door de grootgebruikers 

gewenste vestigingsplaats aan de zee. 

De ontzilting bracht daarnaast economisch-technische 

verschijnselen mede van dezelfde aard als bij de zinker-

fase der conventionele waterwinning. De conceptie van een 

"dusl nurpose"-installatie welke bij ontzilting zeer ge-

liefd is voor ontsluiting van nieuwe industriegebieden 

is in wezen vergelijkbaar met het "joint-adventure" van 

de mammoetzinkers voor gas en water docr de Westerschelde. 

Het voor gezamenlijke rekening uitgevoerde werd bracht 

een grote besparing in investering en in theorie zou 

ook heel goed het transport van energie, olieprodukten 

en zelfs melk daarbij kunnen zijn gevoegd. De produktie 

ven meer soorten water via separate leidingen, zoals bij 

de oppervlaktewaterwinning nuttig en wenselijk bleek, 

dient zich bij de ontzilting als het ware vanzelf aan 

omdat het primaire produkt juist voer specifiek indus-

triële doeleinden een zeer begeerde eigenschap bezit, 

namelijk de bijna absolute zuiverheid, terwijl het voor 

de consumptie nog verder dient te worden behandeld. Als 

onafscheidelijk begeleidend verschijnsel is dan ook in 

de toekomst het meervoudig leidingstelsel in industriële 

gebieden niet meer weg te denken. 
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Wat de ondeelbaarheden betreft, past bij de "flash"- 

verdampingmethode welke bij de huidige stand der ont-

ziltingstechniek het meest is toegepast, een vergelijk-

ing met de snelklaarders van de oppervlaktewaterzuive-

ring, welke in dimensie en toerental als praktisch on-

veranderlijke grootheden in het produktieproces moeten 

worden ingepast. Want de z.g. verdamperstraten, waarin 

het proces zich afspeelt, dienen eveneens als één uni-

form star geheel beschouwd te worden. De bij snel-

klaarders relatief lange aanloopperiode voordat een 

voldoende bedrijfszeker'neid is bereikt, behoort ook 

tot de begeleidende verschijnselen dezer verdampings-

processen evenals de periodiek nodige absolute stil-

stand van het proces voor intensieve reiniging en in-

spectie. Wat de voorraadberging betreft, is ten dele 

een parallel te vinden met de oppervlaktewaterwinning. 

Ook hier kan bij sterke verontreiniging van zee- of 

brak rivierwater, waarop door Biemond zo terecht reeds 

in 1966 gewezen werd, zelfs een tijdelijk verblijf in 

spaarbekkens nodig zijn om via een voorbehandeling 

storingen tijdens het verdampingsproces te voorkomen. 155) 

Het betreft hier de door Torrens gesignaleerde "schaal"- 

vorming, een probleem waarover door York en Schone diep-

gaande studies zijn verricht. Teneinde de ernst van dit 

verschijnsel te onderlijnen volgt onderstaande passage 

uit deze studie:. 156) 

"The name (scale) is particularly applied to hard, 

"adherent masses which can be removed only by inter-

"rupting the continuous operation of the process. 



- 106 - 

"This removal usually involves drastic action, such as 

"dissolving the solids in product water of dilute sclu-

"tions, chemical attack with acids, er mechanical remo-

"val bd brushing, hammering, or drilling. Removal, es-

"pecially mechanical removal, obviously adds to the oost 

"of operaticn in itself, but most important, it remcves 

"the entire process from the production of water for a. 

"significant fraction of time, upscts normal production, 

"and adds to loss of product water." 

Het continu-produktiekarakter van deze ontziltingsmethode 

impliceert ook de noodzaak van ruim bemeten opslamogelijk-

heden voor het gezuiverde water, waarbij een niet te ver-

waarlozen factor is, dat gedestilleerd water slechts onder 

bepaalde voorwaarden van opslag aan de gestelde eisen 

blijft voldoen. Anders uitgedrukt, gedestilleerd water 

keert bij opslag in openluchtbekkens terug tot de ststus 

van normaal oppervlaktewater. 

De ncodzank van het creëren van calamiteitenreserves 

b-rr:ikt bij een Ikatermaatschappij welke geheel op ont-

ziltinç. s aangewezen een hoogtepunt, terwijl ie aanloop-

en ond erhoudsperioden reeds op zich zelf de aanwijzing 

geven om over extra produktie-eenheder te kunnen beschik-

ken of ever speciaal geconstrueerde opslagplaatsen. 

Maar vanwege het "dual-purpose" karakter dient ook ge-

keken naar de "prime-mover" bij uitstek namelijk de 

verwekker van het zowel voor electriciteit als water 
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benodigde stoomvermogen. Ook daar, het is al proefonder-

vindelijk bewezen, bestaat behoefte aan "twin-sets" in 

de zin van het middeleeuwse waterhuis te Brugge dat ook 

tenslotte als tweelingwerk meest worden uitgevoerd. - 

(zie Hfdst. I, par. 3, pag. 32) Wat de uitbreiding van 

de wetenschappelijke staf betreft waarmee de bedrijfs-

econoom zowel bij de planning, bouw en exploitatie van 

ontziltingsinstallaties moet rekenen, komt thans de mo-

derne thermodynamica de taak aanvullen van ingenieur en 

bedrijfsecoraom. Het betreft hier de problematiek van 

dimensioneri 	van de apparatuur teneinde een optimaal 
thermodynamisch effekt te bereiken bij de bijzondere 

kwentitatieve verhoudingen op dit terrin. Daarnaast 

moet de reeds bestaande chemisch-bacterioloqische be-

w!aking onveranderd aanvlezig blijven, terwijl het bij 

toepassing van atoomenergie geboden is kernph,ysici te 
rapen. Hier past de volgende passage uit BeShm's 

"Geschichte und Kritik der Kapitalzins-Theori .jn" 157) 

"Der Erkli-irup,sbereich 2or Wirtsehaftswissenschaft ist 

"eingebettet v,wischen die Erkl .drun;ssbereiche der 2sycho-

"logie einerseits und der Naturwissenschaften anderer-

"seits - von anderen Grenzwissenschaften ganz zu schweigen." 

De taak van de econoom zal zich moeten beperken tot 'net 

scheppen van de voorwaarden waardoor onder alle omstan-

digheden de produktie resp. de distributie mogelijk zal 

blijven en het tevoren verantwoord kiezen tussen de di-

verse mogelijkheden, zoals in de paragraaf "present 

value" nader zal worden behandeld. Bovendien zullen 
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adequate juridisch-economiache voorzieningen getroffen 

dienen te worden, opdat bij de "dual-purpose"-installatie 

niet één der partners ten detrimente van de andere partner 

domineert. In dit verband moge verwezen naar de overeenkomst 

welke reeds jaren bevredigend heeft gewerkt bij de exploita-

tie van een stuwmeer voor energie-opwekking, het Etzelwerk 

te Einsiedeln, door de Sehweizerische Bundesbahn enerzijds 

en de Nordostschweizerische Kraftwerke anderzijds. 158) 

Voor de economisch-technische verschijnselen rond de toe-

komstige waterwinningmethode diene het volende. Voor de 

econoom komt het daarbij aan op wat de natuurkundige voor 

hem kan berekenen en dat komt neer op de benodigde energie 

voor de winning van zoet water uit zout water als funktie 

van de produktiesnelheid. 159) Dit is een probleem dat 

valt onder de nog jonge wetenschap van de "irreversible-

thermodynamica". De meest algemene aanpak voor de bereke-

ning van deze benodigde energie gaat uit van de gegenera-

liseerde exergie-funktie. Deze funktie is door Evans in de 

"desalination" literatuur geïntroduceerd in het compendium 

van Spiegler in het hoofdstuk "Thermoeconomic-considerations 

of sea uater demineralisation". 160) Voor open systemen is 

dé exergie 1)  identiek aan de availability, welke laatste 

gedefinieerd is als de minimale arbeid 2)  vereist om het 

systeem uit zijn omgeving te isoleren. Bijvoorbeeld bij de 

winning van zoet water uit de zee is de availability gelijk 

aan de minimale vereiste arbeid. 

1) voor een uitvoerige behandeling zie genoemd compendium. 

2) begrip "arbeid" anders dan menselijke arbeidskracht. 
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Uit deze beschouwingen kan het optimum in de produktie-

snelheid 'Norden berekend. 

Gegeven: een bepaalde ontziltingsinstallatie. 

Het laagste energieverbruik per hoeveelheid 

geproduceerd zoet water wordt verkregen bij 

een oneindig langzame produktiesnelheid. - 

Vanwege de afschrijving op de installatie 

betekent dit zeer hoge kosten per m 3
. - 

Hoe sneller de produktie hoe meer energie 

vereist is per hoeveelheid zoet water. - 

T.o.v. de afschrijvingskosten in het begin 

zijn deze te verwaarlozen maar op cen gegeven 

moment kohlen deze energiekosten in het maximum, 

het doel is nu de optimale combinatie te 

berekenen. 

Daar dit probleem ver buiten de bij deze studie gestelde 

taak geraakt, moge verwezen worden naar de betreffende 

studies van Evans, Crelling e.a..in het genoemde com-

pendium van Spiegler. 

Het ligt niet in het bestek van deze studie op de overige 

methoden van ontzilting, zoals e]ectro-dialyse, omgekeerde 

osmose, vriesprocessen, ionen-uitwisselingsprocessen en 

zonnedestillatie in te gaan. Zoals Biemond bij diens on-

derzoekingen op dit gebied is opgevallen bestaat de pro-

blematiek van de economisch juiste behandeling der ont-

zilting in het feit dat met invoering van grotere pro-

duktie-eenheden geen belangrijke kostprijsdaling van 

ontzcut water te verwachten is. 

"Ontzouting van water- volgens welk proces ook - is 

"echter een techniek die zien in de kleine afmetingen 
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"afspeelt en vergroting van de produktie kan alleen 

"worden verkregen door vermenigvuldiging van het aantal 

"produktie-eenheden. Men verkrijgt hieruit wel een ver-

"lichting van de "overheads", maar een revolutionaire 

"verlaging van de produktieprijs mag daaruit niet worden 

"verwacht." 161) 

Deze situatie is vergelijkbaar met het vloeibaar maken 

van aardgas, b.v. in Algerije en Libye, waar de schaal-

vergroting ook geen grote rol speelt maar wel de "over-

heads" gedrukt worden. 

De ontzilting brengt in theoretisch opzicht nieuwe punten 

naar voren. Deze zullen in volgende paragrafen worden be-

handeld maar hier alvast aangeduid: 

a) uitbreiding der deelmarkten; 

b) accent-verzwaring op de noodzaak van investerings-

vergelijkingen met behulp van "present-value" 

methodiek; 

c) het verschijnsel der "joint products" of liever 

"quasi-joint products"; 

d) het afwegen van risico's en onzekerheden; 

e) de invloed van de ontziltingtechniek op de leverings-

condities en de tariefstruktuur. 

Met de fase der ontzilting bereikt de toename van de be-

nodigde specialisten een climax waarop zeker de volgende 

uitspraak van Brevoord van toepassing is: 162) 

"De onderneming wordt steeds meer een dynamisch en ge-

"coeSrdineerd geheel van elkaar aanvullende specialismen, 

"geleid door een groep mensen die steeds opnieuw specia- 



ontziltings- 	opgewekt vermogen 
capaciteit 	voor "dual purpose" 

	

2 x 14.500 m3day 	1 x 25 MW 

	

3.000 m3day 	2 x 7,5 mw 

	

3 x 11.000 m 3day 	2 x 14 MW 

1 x 28 MW 

	

1 x120.000 m 3day 	1 x 350 MW 
door  kernenergie 

1 x100.000 m3day x) 1 x 300 MW x)  
door 

kernenergie 

"listische adviezen vragen, deze beoordelen, tegen elkaar 

"afwegen en daarna beslissingen nemen. En dit alles ter 

"handhaving van de continuïteit." 

Gegevens over enkele "dual purpose" installaties. 

Datum 
gereed komen 

Terneuzen 1969 

Texel 1972 

Rotterdam 1973 

Kaspiscbe Zee 

in Shevchenko 

1971 

Zeebrugge 1974 

x) cijfers nog onzeker. 
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Par. 5 	Transport- en voorraadvorming. 

Voorheen zou de benaming van deze paragraaf gewoon hebben 

kunnen luiden: "Het transport en de voorraadvorming". 

Let het canbrcken van iet tijdperk waarin naast de con-

ventionele waterwinning ook de niet-conventionele methode 

der ontzilting in toenemende mate mcet Worden toegepast, 

krijgt het probleem van transport en vcorraadvorming een 

geheel nieuw aspokt, waardoor de benaming beter kan luiden: 

"Transport en voorraadvorming". Was namelijk vroeger het 

transport over lange afstanden steeds een onafwendbaarheid 

en ook de seizoen-voorraadvorming cp grote schaal bij 

voor seizoengevoelige oppervlaktewaterwinningen een ab-

solute noodzaak, thans gebiedt de relatief beperkte voor-

raadvorming bij kunstmatig gewonnen zoet water op de plaats 

van consumptie sen afwegen tussen de kosten der conventionele 

waterwinning met hoge investeringen voor transport en voor-

raad en de kosten van de eveneens rog grote investering 

Vergende ontziltinginstallaties. Bij de laatste kunnen 

uitzonderlijk lange aanvoerleidingen achterwege blijven 

terwijl veelal op de bijbehorende buffervoorraden kan be-

spaard worden. Uiteraard geldt dit niet voor de locale 

distributienetten in engere zin, waarvan de lengte bepaald 

wordt door het aantal aansluitingen in het te verzorgen 

gebied. Toch blijft de voorraadvorming bij de ontzilting 

een rol spelen en wel als calamiteitenreserve bij de voor-

behandeling van eventueel ernstig verontreinigd zee- of 

brakwater, omdat zelfs bij deze natuurgave ook reeds van 

schaarste moet worden gesproken. Daarnaast speelt bij de 

onvermijdelijk optredende verschillen tussen het starre 
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produktiepatroon bij de huidig toegepaste ontziltings-

methode en het sterk wisselende afzetpatroon ook de 

opslag van het gerede produkt een rol. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat voor opslag van gedestilleerd 

water nog zeer bijzondere voorzieningen vereist zijn 

indien tenminste de kwaliteit onveranderd gehandhaafd 

moet blijven. Aanvulling van conventionele bestaande 

produktie met installaties voor ontzilting ter plaatse 

van distributie kan de overbodigheid betekenen van ver-

lenging en verzwaring der conventionele lange afstands-

transport3eidingen. Ook wordt daarmede de ingebruik-

neming overbodig van de nog resterende en uiteraard 

minst rendabele watervindplaatsen welke veelal excen-

trisch ten opzichte van het eigenlijke voorzienings-

gebied gelegen zijn, want men moet bedenken dat de 

veilige produktie van het natuurlijk zoetwater in alle 

landen steeds meer moeilijkheden ondervindt. 

"Een typisch uitvloeisel van de moeilijkheden, waarvoor 

"de openbare watervoorziening zich thans geplaatst ziet 

"en in steeds toenemende mate zich in de toekomst ge-

"plaatst zal zien, is, dat het water moet worden gewon-

"nen op een steeds verder van het distributiegebied ge- 

"legen plaats. In Europa zijn afstanden van 100 tot 200 km. 

"reeds vrij normaal. Maar in Nederland gaat het in de 

"enkele gevallen nog maar om 50 tot 80 km." .  163) 

Het is duidelijk dat hier met de voor deze transport-

leidingen benodigde investeringen welke een levensduur 

plegen te hebben van meer dan een halve eeuw de omvang 
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der ondeelbaarheden bij de conventionele waterwinning 

weer gaat toenemen. Wel is een tegenwicht in gunstige 

zin dat in tegenstelling met hetgeen zich manifesteerde 

bij uitbreiding der conventionele waterwinning juist op 

het gebied van aanvoer over steeds grotere afstanden de 

kostprijs per getransporteerde eenheid blijkt te dalen. 

In de literatuur is dit verschijnsel bekend als de 

"lijn van Koenig". 164) Deze specialist bij uitstek 

heeft talrijke onderzoekingen gedaan over het lange 

afstandtransport zowel voor olie, gas en water. Het is 

de verdienste van Biemond geweest de door Koenig gebe-

zigde symbolen en grafieken te transponeren in voor 

nederlandse verhoudingen hanteerbare vorm. Bij een 

prijspeil van 1957 calculeerde Biemond voor een trans-

port over 200 km afstand voor een hoeveelheid van 

40 miljoen m3/jaar 29 cent per m'. Vcor een hoeveel-

heid van 200 miljoen m3/jaar daalt dit bedrag tot 

17 cent en bij 500 miljoen m 3/jaar tot 14 cent. 165) 

Koenig heeft alle mogelijkheden van watertransport onder-

zocht en vergeleken, of het nu ging om tankwagonvervoer 

per spoor of over de weg of met een schip of zelfs in 

enorme plastic zakken voortgetrokken over de zee. Hij 

is daarom geheel los gekomen van de statische conven-

tionele methode van het transportleiding-leggen voor de 

waterbedrijven. Belangrijk is daarom ook mede voor het 

geval dat voor ontziltingsinstallaties het zoute water 

ver land inwaarts zou moeten worden gebracht, hetgeen 

hij schrijft over de economie van transport door kanalen 

(zoals beschreven voor het innemen van oppervlaktewater 

in Zeeuwsch-Vlaanderen). 
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"loorflows in excess of about 1 mgd (million gallon day) 

"in the United States, it is cheaper per mile to convey 

"by concrete-lines canal." 166) 

Vcor wat zinkers betreft schrijft Koenig aldus: 

"Submarine pipe lines oost about 2,5 times as much as 

"land pipe lines of the same diameter." 

Hierbij moet evenwel ook Schmit worden aangehaald als 

rapporteur over het zinkerprobleem op het Internationaal 

Water Congres te Weenen 1969: 

"No planning engineer can, or may, open a book with the 

"intention of imitating or copying an existing crossing 

"of a body of water by a pipeline." 167) 

Het is daarom ook dat in de voorafgaande zinkerparagraaf 

geen indicaties zijn gegeven over de hoogte der investe-

ringen in de twee zinkers, ondeelbaarheden van de eerste 

soort, welke door de Westerschelde werden gelegd. Als 

hun hoofdfunktie dient te worden beschouwd de mogelijk-

heid om in de studie-fase welke aan de ontzilting vooraf 

ging de toepassing daarvan nog te kunnen uitstellen en 

de import van grond- en oppervlaktewater uit Brabant voor 

een reeks jaren veilig te stellen. Zij spelen dus een be-

langrijke rol in de overgangsfase van conventionele naar 

niet-conventionele methoden. 

Wat nu de voorraadvorming van het ruwe water betreft is 

de dimensionering van spaarbekkens geheel afhankelijk 

van het seizoenkarakter dat de regenrivieren hier te 

lande vertonen. 
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In 1965 reeds voorzag Huisman de moeilijkheden welke 

met rivierwater als aanvoerbrcn te wachten zijn. 

"Bovendien moet worden verwacht dat mét de industriële 

"expansie in het Maasdal (Luik) de waterverontreiniging 

"zal toenemen en dat ook uit kwalitatief oogpunt de Maas 

"minder aantrekkelijk zou kunnen worden. Internationaal 

"overleg terzake is gewenst. 

"In tegenstelling tot de Rijn vormt de Maas vooralsnog 

"alleen een kwantitatief probleem. In beide gevallen is 

"de conclusie echter identiek: zowel Mans als Rijn zijn 

"Ir. ecn droog jaar gedurende een half jaar of langer 

"niet geschikt voor een directe onttrekking t.b.v. de 

"watervocrziening van bevold_ng en industrie." 168) 

Het is duidelijk dat met inschakeling van reservoirs 

een metnode kan worden gevonden om de kwalitatieve en 

kwantitatieve problemen die met rivierwater samenhangen 

gedurende een deel van het jaar het hoofd te kunnen bieden. 

Ce gebruikelijke methoden van zuivering van oppervlak-

tewater ie het dae binnen bepaalde grenzen mogelijk de 

vervuiling de baas te worden. Maar volgende waarschuwing 

uit de nota "De Toekomstige Drinkwatervoorziening in 

Nederland, 1969" moet hieraan worden toegevoegd: 

"Anders is dit e.esteld met de verzouting (destillatie 

"en andere wijzen van ontzouting zijn niet in de be-

"schouwing betrokken). Indien water wordt ingenomen 

"met een bepaald zoutgehalte, dan zal men bij zuivering 

"v:t_ dit water niet in staat zijn het zoutgehalte van 

"het water te verminderen." 169) 
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Naast het transport en de voorraadvorming van het deels 

nog onbereid produkt blijft nog de noodzakelijke distri-

butie en berging van het gereed produkt nodig cm de ver-

schillen tussen het gewenste tempo van produktie en van 

de consumptie te overbruggen. Allereerst immers werd het 

transport en voorraadprobleem benaderd uit de geboden 

noodzakelijkheid te allen tijde over voldoende en be-

trouwbare grondstof - zelfs van goed zeewater - te kunnen 

beschikken. Dit is namelijk nodig om in een zo veel moge-

lijk continu verlopend produktieproces het gereed produkt 

voor de consumptie of industri .jle verwerking te verkrijgen. 

Deze primaire voorzieningen zijn te beschouwen als technisch 

onvermijdelijk en nodig ingevolge klimatologische of geo-

grafieche omstandigheden. De thans aan de orde zijnde voor-

zieningen kunnen worden getroffen wegens de bijzondere om-

standigheid dat bij de waterdienst in tegenstelling met de 

electriciteitsbedrijven het gereed produkt tijdelijk en in 

beperkte mate kan worden opgeslagen. 

Uit technisch oogpunt zou een ontwerp voor een waterleiding 

ook zonder voorraadvorming mogelijk zijn. Om de schommelin-

gen in het verbruik op te vangen zou dan de produktie en 

het transport in een veel groter dimensie moeten worden 

opgezet als met de installatie van reservoirs, nog onge-

acht de nodige reservecapaciteit welke vereist zou zijn 

cm bij brandblussing of buisbreuken een voldoende werk-

druk in het transport- en distributienet te kunnen onder-

houden. 

Het kunnen beschikken over opslagcapaciteit betekent de 

mogelijkheid een zuiverings- en produktie-program cp te 

zetter dat praktisch continu en met het geringste verbruik 
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van energie verloopt. 

Het is onvermijdelijk in deze paragraaf vooruit te lopen 

op de behandeling van de karakteristiek van de vraag in 

Hfdst. IV, par. 1. Indien een waterleidingbedrijf per jaar 

8760 uren een constante hoeveelheid water levert van b.v. 

1 m 3  per uur dan zijn de kosten van deze 8760 m 3  lager 

dan wenneer deze hoeveelheid discontinu wordt geleverd. 

Het is evenwel tot nu toe praktisch niet mogelijk gebleken 

de discontinuïteit van de huishoudelijke waterverbruikers 

afzonderlijk vast te stellen. In tegenstelling tot de 

energiebedrijven die zowel de hoeveelheid als het ver-

mogen kunnen meten (ikWh en kW), kunnen de waterbedrijven 

bij kleine verbruiken slechts de geleverde hoeveelheid 

bepalen, zoals in Hfdst. IV nog nader zal worden be-

sproken. Er blijkt uit jarenlange ervaring in binnen- 

en buitenland, dat het totale verbruik op de warmste 

dag rond 1,5 x zo groot is, als het gemiddelde ver-

bruik. Het maximale verbruik per uur op zo'n dag is 

ruim 1,5 x het gemiddelde verbruik van die dag, zodat 

de factor van de maximale piek op rond 2,5 ligt. - 

De bevolking blijkt deze discontinuïteit nodig te 

hebben. Een waterleidingbedrijf blijft bijgevolg beneden 

de redelijke minimumeis, indien het geen unrpieken van 

x het gemiddelde kan leveren. Het spreekt vanzelf, 

dat deze: bereidheid van waterlevering in een vergroting 

ven diameters in het transportsysteem resulteert. De 

tariefeommissie 1960 uit zich hierover aldus:: 170) 

"Dit betekeet dat de middellijnen van de transport-

"leidingen 4C h 45 % groter zijn daal bij een continue 
"lev,;ring." 
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Deze meerdere kosten kunnen echter op billijke wijze 

aan iedere afnemer in rekening worden gebracht volgens 

het potentieel beslag op de capaciteit van het bedrijf, 

zoals de binnenhuis-installatie dit doet verwachten. 

Wat het industriewater betreft, kan de wijze van ont-

trekking van bedrijfswater aan het leidingnet sterk 

afwijken van de wijze van onttrekken van water voor 

huishoudelijk gebruik. Hierover nog meer in Hfdst. IV, 

par. 5. 

Een goed voorbeeld van het nut dat in opslagcapaciteit 

gelegen is, wordt door Bjorklund gegeven bij zijn uit-

eenzetting over de produktiecapaciteit en de afzetmoge-

lijkheid van de Stockholmse waterleiding. 

Indien geen waterreservoir aanwezig zou zijn zou het 

bedrijf bij een maximum dagcapaciteit van 400.000 m 3 

slechts 260.000 m 3 , zijnde 0,65 X 400.000, voor maxi-

male dagconsumptie beschikbaar hebben. Dit is veroor-

zaakt door de grilligheid in het afnamepatroon, waar-

voor geen opvangmogelijkheid aanwezig is. Bjorklund 

constateert nu dat met een reservoir van 88.000 m 3  in-
houd, dat is 22 % van de capaciteit, de afgiftemogelijk-
heid met 140.000 m3 stijgt van 260.000 m 3 tot 400.000 m 3. 

171) 

In de hiernavolgende tabel werkt Bjorklund uit hoe de 

installatiekosten van het produktiebedrijf kunnen ver-

minderen door de aanleg van adaequate reservoirs. 
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Works 	Reservoirs  
Delivery 	Percentage 4apacity 	Oost Capacity 	Cost 	Total 
capacity 	reservoir m3/day 	Kr. 	m3 	Kr. 	Kr. 

m3/day 	capacity 
% 

100.000 0 154.000 38.500.000 0 0 38.500.000 

100.000 22 100.000 25.000.000 22.000 2.200.000 27.200.000 

100.000 40 92.000 23.200.000 37.100 3.710.000 26.910.000 

100.000 50 90.000 22.500.000 45.000 4.500.000 27.000.000 

1) 

Daarnaast geeft Dikater's constructie van een torencomplex 

met 6 reservoirs hetwelk door Bjorklund uitvoerig werd be-

schreven een goed voorbeeld van de soepelheid in de bedrijfs-

gang welke met dergelijke stapelreservoirs mogelijk wordt. 
172) 

Herinnerd mag hier n.l. worden aan het nadeel dat door de 

trage ontwikkeling der aansluitingen in Zeeuwsch-Vlaanderen 

ontstond door een van de aanvang af te klein gedimensioneer-

de transportleiding, zie pag. 83 . Dik .dtter schrijft hier-

over aldus: 

"Het knelpunt was de transportleiding. Wanneer men nu 

"beschikt over het besproken type watertoren, is het 

"mogelijk met de beschikbare capaciteit de aanvoer naar 

"de toren sterk te verhogen, door het water in de daar 

"aanwezige laagreservoirs te pompen naar het niveau, dat 

"op het betreffende moment nodig is. Met een dergelijke 

"toren is derhalve op de duur ook een aanzienlijke be-

"sparing op de transportleiding mogelijk." 	173) 

1) De conclusie is, dat een reservoircapaciteit van 50 % 

voordeliger is dan capaciteiten van 40 % of 22 %. 
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De opslag is in duur en omvang beperkt al hangt de mate 

van deze beperking geheel af van de geografische plaats 

van waterwinning en opslag. Wat de tijdsduur betreft is 

gezuiverd water onderhevig aan vervuiling door van buiten 

af komende stofdeeltjes, terwijl gedestilleerd water zeer 

snel terugkeert tot de status van normaal zoet water tenzij 

bijzondere voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Wat de om-

vang betreft zijn er beperkingen want zowel gezuiverd grond-

en oppervlaktewater alsook gedestilleerd water keren in 

open reservoirs onmiddellijk terug tot de status van on-

gezuiverd water. Gedestilleerd water kan namelijk alleen 

in gesloten bassins van roestvrij staal opgeslagen worden, 

zodat de mogelijkheid slechts beperkt is. Ondergrondse 

spelonken, gelijk in U.S.A. worden benut, bieden wel een 

langdurige opslagmogelijkheid. 

Daarnaast speelt zelfs in ons gematigd klimaat de ver-

damping een negatieve rol. Met name in tropische streken 

dienen hiertegen effektieve middelen te worden toegepast, 

zoals in Lake Hefner is geschied met een strooipoeder 

"hexadecanol" geheten. 174) De limiet van de opslag-

capaciteit wordt tenslotte bepaald door de grootte van 

de nog economisch verantwoorde aanleg van bodemreservoirs 

of watertorens. Maar dit geldt eveneens voor open reser- 

voirs van ongezuiverd oppervlaktewater, waarvan de dimensies 

steeds toenemen. De laatste zin uit de recente verhandeling 

van Verheul, als direkteur van het Rijksinstituut voor 

Drinkwater spreekt hierover duidelijke taalt. 
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"De kosten van voorraadvorming zouden de produktiekosten 

"doen verdubbelen." 175) 

Voor de juiste investeringsbeslissing welke combinatie 

van waterwinning, voorraadvorming en transportleiding 

gekozen moet worden is een keuzemiddel noodzakelijk, 

waarvan een behandeling in de volgende paragraaf is 

voorzien. Ter illustratie hoe groot de investerings-

druk op deze tak van dienstverlening is moge hieronder 

volgen Patterson's opgave van de vergelijking in inves- 

tering per $-inkomen voor de onderscheiden nutsbedrijven. 
176) 

"Investment per dollar of revenue is far higher for 

"water utilities thans for other utilities. The figures 

"are: electric, $ 4.73; telephone, $ 3.16; gas, $ 2.20; 

"and water, $ 7.61." 
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Par. C 	Present value en "quasi"-joint products. 

De huidige en toekomstige toepassing van de niet-conven-

tionele waterwinningsmethoden al of niet in combinatie 

met reeds bestaande conventionele winning heeft de laatste 

jaren het accent verzwaard op de noodzaak van een snelle 

en verantwoorde investeringsbeslissing. Tevens betekende 

deze ontwikkeling in economisch-technisch opzicht dat ook 

bij de zoetwater-produktie een probleem van "joint products" 

in de beschouwing dient te worden opgenomen. Dit laatste 

omdat bij de huidige stand der technologie voor niet-

conventionele waterwinning het "duel purpose"-systeem 

de voorkeur verdient boven het "single purpose"-systeem, 

waarbij alleen zoetwater wordt geproduceerd maar geen 

electriciteit. Torrens becijfert het gunstig verschil 

in brandstofverbruik op 25 tot 30 %. 177) 

Lag voorheen het accent van de theoretische behandeling 

der diepte-investeringen welke wel naar omvang maar niet 

naar richting verschilden op de spreiding van de jaar-

lasten over de werkelijk gebruikte werkeenheden, thans 

wordt veeleer de richting van de investering van belang 

om het risico te vermijden dat moderne technieken te 

laat worden toegepast. In zekere zin geschiedde de water-

winning tot het aanbreken van het huidig proeftijdperk 

met niet-conventionele middelen volgens bestaand patroon 

en een vrijwel statisch produktieproces. Er bestond geen 

verwachting van spektakulaire ontdekkingen op watertech-

nisch gebied, er werd bedachtzaam en volgens degelijk be- 
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vonden methoden bij zuivering en transport voortgewerkt. 

Het was alleen de dimensionering met het oog op de toe-

komst welke cm echte beleidsbeslissingen vroeg. Er be-

staan veel verdienstelijke beschouwingen welke voor een 

bevredigende tariefiëring in het verleden van groot be-

lang zijn geweest door de gelijkmatige spreiding der af-

schrijvingskosten over de levensduren der zeer duurzame 

produktiemiddelen als watertorens, spaarbekkens en ultra 

zware transportleidingen. Genoemd dienen hier te worden 

Limperg, Meij en v.d. Schrneff, terwijl ook de Tarieven-

Commissie deze methode heeft aanbevolen. 178) 

De bij de niet-conventionele winningmethode noodzakelijk 

geworden manier van behandeling van het investerings-

probleem wordt door Shillinglaw treffend getekend in 

zijn hoofdstuk "The concept of present value", waar 

hij schrijft: 

"The distinction between investment and tactical problems 

"is not a mere pedantic exercise. It is introduced be-

"cause investment problems require a more complex kind 

"of analysis than tactical problems. This analysis is 

"based on the notion that time has a cost." 179) 

De literatuur bezat reeds heel vroeg in de economische 

theorie markante en vruchtbare uitspraken over dit kern-

probl-,'em. Door de "Exkurs XI" van von B .jhm waar wordt 

aangeknoopt aan de praktische uitspraak van Bentham 

over het renteverschijnsel en door het verslag van 

de teleurstellende houtverkoop van von ThUnen 180) 
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en Irving Fisher's chapter XIII van de "Nature of Capital 

and Income" 181) loopt dezelfde betoogtrant over het 

belang van de tijdsfaktor. In een kernachtige alinea van 

Lindahl 182) monden tenslotte de uitkomsten van diens 

onderzoek als volgt uit: 

"The capital instrument as a whole can thus be regarded 

"as a bundle of such investments, successively "maturing" 

"over the different periods of its lifetime." 

In een bijbehorende noot wordt door hem het juiste verband 

gelegd tussen het schema van deze "rijping" en het bijbe-

horende plan voor de amortisatie van het kapitaalgoed in 

kwestie. 

Het is de verdienste van Shillinglaw een betrouwbare en 

eenvoudige handleiding te hebben samengesteld voor de zo 

zeer gewenste snelle berekening niet slechts van de vaste 

kostenelementen maar ook van de variabele. Dit laatste 

vooral is als een niet te verwaarlozen bijkomstigheid te 

beschouwen. Immers zoals in de Euratom Rapporten 183) 

waarin de "present value"-methode is gevolgd, wordt op-

gemerkt, blijken bij toepassing van kernenergie ondeel-

baarheden voor te komen bij kostenfaktoren welke voorheen 

uitsluitend als variabel golden. Met name heeft aldaar de 

benodigde brandstof een levensduur welke zich over meerdere 

jaren uitstrekt en praktisch ondeelbaar is. 

(zie Hfdst. III, par. 4) 

"This means that the present werth method should also be 

"adopted for the fuel cycle oost." 184) 
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In dit verband zijn de studies van Boomsma en Koppelman 

van grote betekenis voor ieder die met het probleem der 

investeringsvergelijking te maken krijgt. 185) De be-

drijfseconomische evaluatie van projekten volgens de 

surplusmethode ontleent haar betekenis aan het onder-

scheid tussen het begrip "werktuig" en het begrip 

"project". Juist bij de toepassing naast elkaar van 

conventionele en niet-conventionele waterwinnings-

middelen elk met eigen specifieke levensduur en sterk 

afwijkende investeringsbedragen is de surplusmethode als 

een veilige te beschouwen. Belangrijker misschien nog in 

verband met de faktor onzekerheid, welke zeer zwaar weegt 

bij de meeste conventionele winningsmiddelen en de faktor 

risico welke bij de kernenergie en ontzilting een grote 

rol spelen, dienen zeker de beschouwingen van v.d. Enden 

bij de beoordeling van waterprojecten te worden betrokken. 
186)  

Nog een bijzonder economisch-technisch verschijnsel 

dient belicht, in verband met de moderne installaties voor 

de gezamenlijke produktie van energie en water ongeacht of 

dit met fossiele brandstof of atoomenergie geschiedt, 

namelijk het verschijnsel der "quasi"-joint products. 

Reeds Miller kon op het Barcelona-congres van 1966 mede-

delen: 

"Studies have been made jointly with the United States 

"for large-scale production of desalted water, using 

"combined flash distillation and power production units." 

187)  
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Volgens recente ervaringen blijkt het produktiepatroon 

der units in de thans meestgebruikelijke ontziltings-

installaties zeer rigide. Maar met de "dual-purpose"- 

installaties wordt dit rigide element in de toekomst 

wederom versterkt wanneer van fossiele brandstof op 

kernenergie wordt overgeschakeld. Indien dus beide 

voorzieningen geheel op kernenergie zijn aangewezen 

wordt het heel belangrijk naar een verdeling van de 

z.g. "joint products" te streven volgens de doelbe-

wuste caloriënverdeling voor de electriciteitsopwek-

king en de zoetwaterproduktie. 

Zoals Biemond heeft aangetoond is het voordeel van de 

"dual purpose"-installatie gelegen in de betere warmte-

economie en vanuit het standpunt der electriciteits-

opwekking bezien is er bij overgang van een "single 

plant" op een"dual purpose plant" alle reden om het 

offer aan de waterproduktie gebracht door een bepaalde 

opoffering van caloriën op het water te verhalen. 

"Het elektriciteitsbedrijf werkt volgens een thermisch 

"onvolmaakt systeem; ieder weet, dat met het koelwater 

"meer dan de helft van de opgewekte warmte verloren gaat. 

"de combinatie elektriciteitsfabriek + zoetwaterfabriek 

"vormt een thermisch volmaakter systeem. Hierbij wordt 

"getracht de calorieën, die bij het onvolmaakte systeem 

"verloren gaan, nuttig te gebruiken. 188) 
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Het zou verleidelijk zijn om bij het behandelen van dit 

economisch-technisch verschijnsel een redenering te vol-

gen welke uit zou lopen op het aanvaarden van een "natur-

gesetzliche Verbundenheit" in de zin van Mellerowicz. 189) 

Want al lijkt hier bij de toepassing van "dual purpose" - 

stoomproduktie, hetzij met conventionele brandstof of 

kernenergie, ter opwekking van kracht en ter verkrijging 

van zoetwater sprake te zijn van "joint products", toch 

wordt hier wel degelijk van te voren doelbewust richting 

en aanwending van het gebruik bepaald. In dit verband is 

de toelichting bij de schematische vergelijking van de 

warmtehuishoudingen door Biemond tussen een electriciteits-

centrale zonder meer en een dito met een zoetwaterfabriek 

buitengewoon leerzaam. Biemond gaat daarbij uit van de 

aanname dat 1 kWh = 860 kcal. 

"In een moderne uitvoering van een ongecombineerde 

"elektriciteitscentrale vraagt de opwekking van 1 kWh 

"1960 kcal. Dit wil dus zeggen: 860 kcal nuttig of 44 % 

"en 1100 kcal onbruikbaar of 56 %." 

Thans de gecombineerde centrale: 

"Gaan wij uit van een centrale, werkende op 70 atm bij 

"een temperatuur in de ketels van 520 °  C. dan bevat 1 kg 

"uitgaande stoom 830 kcal en hier wordt aangenomen, dat 

"het condensaat terugkomt met 180 kcal en dat met de 

"stoom dus 650 kcal per kg worden afgeleverd. - 

"Een verdeling van deze uitgaande warmte kan nu bij een 

"stoomaftapping op ongeveer 125 0  C. voor de waterfabriek 
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"de volgende zijn: 180 kcal voor de elektriciteit of 

"27,5 % en voor het destillatieproces de rest of 72,5 %. 

"Er is dan in deze centrale met tegendrukturbines 

"860 : 180 = 4,75 kg stoom per opgewekte kWh nodig. 

"De verdamping hiervan heeft vereist ca. 4,75 x 650 

"3100 kcal per geproduceerde kWh. Van deze hoeveelheid 

"warmte kan - in de pas blijvende met de gewone elektri-

"citeitscentrale - het elektriciteitsbedrijf 1960 kcal 

"vergoeden, zodat er voor de waterfabriek tenminste te 

"dragen blijft 1140 kcal." 190) 

Over de verschillende toerekeningsmogelijkheden van de 

kosten voor het opwekken der thermische energie heeft 

Barnea eveneens waardevolle bijdragen geleverd, 191) 

terwijl ook door het Euratom Centrum in Weenen methodes 

zijn uitgewerkt waarbij de reeds twee jaar eerder door 

Biemond gevolgde methode als tweede wordt behandeld. 192 

Op grond van de verschillende keuzemogelijkheden bij de 

"dual purpose"-installaties verdient het aanbeveling te 

spreken van "quasi"-joint products. 
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HOOFDSTUK IV 	Van tarieven en kosten. 

Inleiding:  

Het was eerst in 1955 dat op een internationaal water-

congres een rapport behandeld werd over de wijze waar-

op water voor huishoudelijk- en industrieel gebruik in 

rekening wordt gebracht. De rapporteur voor België, 

ir. M. Achten, belichtte vooraf in Aqua No. 4 van 1954 

de algemene toestand waarin de watervoorziening van zijn 

land zich bevond en hij bepleitte de noodzaak van een 

doeltreffende tariefiëring om het kostenbesef bij het 

publiek aan te kweken. Schaarste, zo stelde Achten, 

brengt steeds kostbaarder winningsmethoden met zich, 

welke de waterdiensten bij de heersende tarieven alleen 

met toenemende verliezen kunnen toepassen. 

Doelmatige tariefiëring aangepast aan de kosten- en 

vraagstruktuur van de waterwinning zou een adaequate 

voorziening kunnen waarborgen zonder verspillingen en 

zou uitstel betekenen van de noodzaak om te vroeg tot 

toepassing van nog kostbaarder winningsmethoden te 

moeten overgaan. 

Op deze gedachte werd door de schrijver van deze proeve 

ingegaan in Aqua No. 1 van 1955 dat juist voor de aan-

vang van dit derde congres te Londen verscheen. De re-

daktie noteerde bij dit artikel "Water an undervalued 

commodity" 193) 

"Whilst the Association does not necessarily agree with 

"all the assumptions made by Mr. Brom in this article, 

"we are pleased to include it and hope that it will 

"stimulate interest in this controversial subject." 
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Uit de nationale rapporten, ten dienste van dit congres, 

bleek dat in het buitenland zowel als in Nederland grote 

verschillen in watertarieven voorkomen. 

De korte en bondige uitspraak van Sherman Chase, de algemeen 

rapporteur over dit onderwerp, verdient de aandacht: 

"there appears to be no uniform practice as regards 

"charging for water, even in the same country" (Subject 9, 
"pag. 2, third congress I.W.A., Londen 1955). 

Op het derde congres in 1958 werd gesteld dat de overheids-

bemoeienis zich ook dient uit te strekken over het gebied 

van de tariefiéring, zoals blijkt uit de vijfde aanbeve-

ling sub a, van het rapport "Aspect legal et technique 

du controle public des eaux de consommation" van Putto, 

waar de noodzaak werd beklemtoond van: 

"1' assurance de la base économique des distributions 

"d'eau par les réglementations relatives aux tarifs". 
194) 

In 1959 schreef Shuval, hoofdingenieur bij het Ministerie 

van Volksgezondheid in Israël: 

"There exists much controversy on the question of just 

"how these charges should be calculated and how the burden 

"should be divided among the various sectors of the com-

"munity. Such charges must not only be just and reasonable 

"for the consumer and taxpayer, but they must be sufficient 

"to allow for the proper development, operation and main-

"tenance of the watersupply system so as to ensure con-

"tinuing high standards of service." 	195) 
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In 1960 verschenen ten onzent de Rapporten van de Tarieven-

commissie, ingesteld door de Vereniging van Exploitanten 

van Waterbedrijven in Nederland, waarvan in het voorwoord 

haar voorzitter, Mr. Dr. A.J.J.M. Mes schreef: 

"De stof welke de commissie te bestuderen had, was dusdanig 

"uitgebreid en ingewikkeld en er waren zoveel punten waaraan, 

"ook blijkens de geraadpleegde schaarse litteratuur, nog 

"weinig aandacht is besteed, dat een diepgaande studie 

"onvermijdelijk was." 196) 

Op internationaal niveau verschenen na 1955 de tarieven 

eerst wederom in 1969 op de agenda van het achtste inter-

nationaal watercongres te Wenen. De bevindingen van Sherman 

Chase uit 1955 werden opnieuw door de algemeen rapporteur 

Viqueras bevestigd en de noodzaak van uitvoering van pro-

gressieve tarieven bij waterschaarste erkend. 

De stof is onderverdeeld in 6 paragrafen: 

1. tarief versus prijs; 

2. karakteristiek van de vraag en voordelen 

van een "two-part" tarief; 

3. mens en natuur - Rae en von Beihm; 

4. van kosten en "kostenecht"; 

5. de verleiding tot imiteren van het 

tariefbeleid der energiebedrijven; 

6. risicó, onzekerheid of subsidie. 
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Par. 1 	 Tarief versus prijs. 

Het jaar 1960 bracht de door van den Berg 197) gewenste 

en door GUnther 198) reeds in 1934 zo vurig bepleite al-

gemene waterleidingwet, waarvan art. 30, lid 2, sub d be-

paalt dat in de concessie kan worden opgenomen: "De ver-

plichting de tarieven voor de levering van drinkwater aan 

de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te onderwerpen." 

De mogelijkheid is dus geschapen voor grotere uniformiteit 

in de methode van tariefiëring, welke wezenlijk kan bij-

dragen tot begrip bij het publiek over de opbouw en de 

redelijkheid er van. In hetzelfde jaar verschenen de rap-

porten van de Tarievencommissie, waarin o.a. geschreven 

staat: 

"Het stond voor de commissie van het begin af vast, dat 

"het, gezien de grote verschillen, waaronder waterleiding-

"oedrijven werken, niet mogelijk, noch wenselijk zal zijn 

"om één algemeen geldend tarief voor alle waterleiding-

"bedrijven te aanvaarden. Het "ideale" tarief bestaat niet." 
199) 

Het is de grote verdienste van Mes geweest in 1930 reeds 

erop te hebben gewezen dat ongeacht of de overheid bij 

het exploiteren van een bedrijf de vormen van het pu-

blieke dan wel van het private recht gebruikt, zulk een 

bedrijf als publiek-economisch dient beschouwd te worden, 

"omdat het publiek belang rechtstreeks zijn stempel erop 

"drukt met als gevolg dat heel andere motieven gelden voor 

"de prijsbepaling van het product dan bij de gewone onder-

"neming." 200) 
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Exploiteert de overheid, zo vraagt Mes zich af, omdat 

zij dit beschouwt als een deel van haar bestuurstaak 

of wel als onderneemster? Bij de zoetwatervoorziening 

zou deze vraag luiden: "Is deze voorziening een taak 

welke de aandacht van de openbare besturen moet hebben?" 

Zoals Putto schrijft schijnt een bevestigend antwoord op 

deze vraag voor de hand te liggen, gezien het nauwe ver-

band tussen drinkwater en volksgezondheid. 201) Voor 

wat de prijsbepaling bij overheidsexploitatie betreft 

stelt Mes: "De bedrijfstarieven zijn inderdaad geen ge-

wone prijzen, zoals deze in een niet-overheidsbedrijf 

tot stand komen." 202) 

Volgens Seligman is hier sprake van een monopolieprijs, 

evenwel niet gegrond op winstmotief maar op het streven 

naar het grootst openbaar nut. 203) Hij spreekt hier 

van een "public price". Deze benaming strookt heel wel 

met de omschrijving van Mes. Gort spreekt in dit ver-

band van quasi-private ondernemingen. 204) 

Voor het huidig waterprobleem zou Seligman mogelijk 

hebben ingevoerd het begrip van "public-health price", 

aangezien het karakteristieke van ce waterdienst gelegen 

is in het feit dat de Volksgezondheid ermede gemoeid is 

en er geen alternatief voor de waterdienst bestaat. 

Het publiek karakter van bedrijven en prijzen maakt 

overheidstoezicht op deze soort heffingen gewenst en 

wel een uniform toezicht. 
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In dit verband zijn de beschouwingen welke door Mes gewijd 

zijn aan de artikelen 238 en 254 van de gemeentewetgever 

uit 1852 voor het karakter en de hoogte van de prijzen der 

overheidsbedrijven van groot belang. Voor wat de hier aan-

gehaalde artikelen uit de gemeentewet betreft, dient opge-

merkt dat artikel 238 Gmw (oud) correspondeert met het hui-

dige artikel 275 Gmw en artikel 254 Gmw (oud) met artikel 

287 Gmw. Regelde artikel 238 de belastingen en meer in het 

bijzonder de retributiën welke geheven worden "voor een in-

richting, die publieke dienst is", artikel 254 bracht daar-

bij nog twee belangrijke elementen "op de eerste plaats 

bracht het artikel het kostenprincipe en op de tweede 

plaats voegde het hieraan toe den kwalijk te vervullen 

eisch van evenredigheid in de bijdragen." 205 

Voor het verkrijgen van uniformiteit in het toezicht zou 

nu een oplossing te vinden zijn door de gemeentelijke hef-

fingen onder de werking van artikel 238 (oud) te brengen. 

Bij deze opzet kan men er niet aan ontkomen om aan te geven 

dat daarin het gestelde in artikel 275, lid 2, der gemeente-

wet niet meer past. Aangegeven zou dan moeten worden dat 

dit lid zou dienen te vervallen. Ook leidt deze opvatting 

tot wijziging van het bepaalde in artikel 149, lid 1, sub b 

van de Provinciewet, alwaar te lezen is: 

"Voor provinciale belastingen worden gehouden de door de 

"provincie gevorderde rechten voor het genot van door of 

"vanwege het provinciaal bestuur verstrekte diensten, ten-

"zij deze bedrijfsmatig worden verstrekt." 

Ook hier zou dus een wetswijziging ten behoeve der provin-

ciale heffingen kunnen worden bepleit. Indien men daaren- 
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boven terug wil keren tot het oorspronkelijke standpunt 

van 1852, waarbij slechts kostendekking is toegestaan, 

zou dit voor het laatstbedoelde artikel betekenen dat men 

bovendien moet terugkeren tot de redaktie van artikel 126 

sexies van de provinciale wet, die destijds sprak van 

"dekking der kosten", terwijl ook artikel 287 Gemeentewet 

in deze zin zou moeten worden aangepast, want daar staat: 

"matige winst". 

De vraag rijst of het nadeel dat verbonden is aan het 

bestempelen van de tarieven als belastingen voor de 

gemeenten wel als erg bezwaarlijk kan worden beschouwd. 

Immers het rangschikken van de tarieven als hier bedoeld 

onder de plaatselijke belastingen, zou betekenen dat ook 

de bepaling met betrekking tot deze belastingen van toe-

passing zou zijn; zulks zou immers impliceren dat de Kroon 

volgens de artikelen 270 en 271 der Gemeentewet zich met 

de tarieven zou gaan bemoeien, afgezien nog van het feit 

dat het winsttarief van de baan zou zijn. 

Hiertegen ware in te brengen dat de gevreesde frekwentie 

van aanvragen voor tariefsgoedkeuringen in wezen niet be-

hoeft te bestaan. Waar het om gaat is om goedkeuring te 

verkrijgen voor een doelmatige tariefstruktuur welke voor 

het gehele land een uniform karakter dient te hebben en 

ruimte laat voor differentiatie teneinde tot de gewenste 

evenredigheid in de bijdragen te geraken. Door het in-

voeren van indexcijfers kan voor wat de kosten betreft 

een relatief langdurige periode van werkzaamheid worden 

verkregen. 

Voor wat de Waterleidingwet betreft is de regeling van 

het toezicht voorbehouden aan Gedeputeerde Staten en 

stelt artikel 30: 
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"Voorts kunnen Gedeputeerde Staten voorschrijven, dat 

"de tarieven van het geconcessioneerde bedrijf aan hun 

"goedkeuring worden onderworpen." 

Hier ware een dwingend voorschrift te geven, zodat de 

tarieven van elk geconcessioneerd bedrijf de goedkeuring 

van dat college behoeven. Bij de beoordeling van de ta-

rieven dezer geconcessioneerde bedrijven zou dan ook de 

maatstaf uit 1852 dienen te worden gehanteerd en dus 

slechts kostendekking te worden nagestreefd. 

Bij velen zou het begrip kostendekking gedachten wekken 

aan te weinig armslag in de overheidsbedrijven om een 

naar de eisen van dynamische bedrijfsvoering raticneel 

beleid te voeren. Hiervan behoeft geen sprake te zijn 

indien men onder het begrip kostendekking wil bevatten 

alle kostprijsfaktoren en de zin van de macro-economische 

kostprijs. Deze dient ook de bedragen te omvatten die 

de waterleidingmaatschappij zou moeten uitgeven om de 

vervuiling door de voor de reiniging gebruikte chemische 

stoffen tegen te gaan. Water is niet vergelijkbaar met 

de vervuiling door de kernenergiecentrale, omdat hier 

de concurrentie met de traditionele electriciteits-

opwekking veel groter is. Indien ook deze kostprijs-

komponenten in de berekeningen worden verwerkt, is 

met behoud van de economische weerbaarheid van het 

overheidsbedrijf toch voldaan aan de eis dat slechts 

kostendekking mag worden nagestreefd. In meerdere 

statuten van de grote streekwaterleidingsbedrijven in 

Nederland is het winststreven uitgesloten en het toe- 

gestaan percentage waarmede de ontvangsten de bedrijfs-

uitgaven mogen overschrijden in wezen bedoeld voor het 
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mogen overschrijden in wezen bedoeld voor het opvangen 

van het bovenbedoelde konjunktuurrisico en het risico 

van veroudering van de technische outillages. 1)  

Van groot belang voor een gedifferentieerd tariefbeleid 

zijn de overwegingen vanuit het profijtbeginsel en het 

"consumers-surplus" waardoor Mes, geschraagd door 

Scholten 206) en van Gijn 207) tot de volgende 

uitspraak kwam: 

"De overheid zal, daar het niet aan den gebruiker kan 

"worden overgelaten de waarde van den dienst te bepalen, 

"zelf normen moeten zoeken, waaruit zij met weerschijn-

"lijkheid de waarde van den dienst voor den gebruiker 

"kan afleiden." 

Op water toegepast kan gesteld worden dat een vaste 

bijdrage, gedifferentieerd naar het aantal tappunten 

in een installatie, een zuivere weerspiegeling kan 

vormen van het "consumers-surplus" dat gelegen is in 

de grotere mate van het beschikbaarheidsnut dat ver- 

bonden is aan de aanwezigheid van tapgelegenheden over-

al in een woning. Voor het gebruiksnut dient dan de 

eenvoudige uniforme vergoeding voor het water, gemeten 

per m 3 afname. 

1)Daarnaast moeten uiteraard voorzieningen getroffen 

worden voor de oplossing van financieringsproblemen 

welke door inflatie ontstaan. 
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Par. 2 	Karakteristiek van de vraag en 
van het "Two-Part"-tarief. 

Nu in Hfdst. III het verschijnsel van schommelingen in 

de produktie is belicht, moet thans op een gelijksoor-

tig verschijnsel bij de vraag worden gewezen. Wegens de 

primaire taak van de waterdienst zullen eerst enkele bij-

zonderheden van de zuiver consumptieve vraag naar drink-

water worden bezien. Bjorkland, reeds als internationaal 

rapporteur over het voorraadprobleem aangehaald - 

Hfdst. III, par. 5 - en vertrouwd met het probleem van 
schommelingen in de consumptie, heeft het karakter ervan 

duidelijk omschreven: "These variations are an image of 

the pattern of human life". 208) 

Door Albach 209) worden deze variaties nader gerubri-

ceerd naar maanden, dagen en uren, waardoor wellicht on-

bedoeld aan de variaties een te regelmatig karakter wordt 

toegeschreven ten opzichte van de werkelijkheid, zoals 

deze uit statistieken blijkt. Waarschijnlijk heeft Albach 

bedoeld variaties naar uur van de dag, dag van de week 

en naar seizoen, hetgeen bij Bjorkland 210) positiever 

tot uitdrukking komt: 

"Variations between night and day, between holidays 

"and weekdays and between different times of the year 

"can be clearly read in the statistical material." 

Albach stelt dan als conclusie van zijn over een uitge-

strekt verzorgingsgebied gedane waarneming over de con-

sumptieve vraag: 211) 
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"Die Nachf rage nach den Leistungen von Versorgungs-

"unternehmungen, insbesondere nach Wasser, weist eine 

"sehr geringe Elastizit'át auf." 

Het gaat Albach verder om het vraagstuk hoe deze in-

elasticiteit toch nog is te beïnvloeden of hoe althans 

de nadelige gevolgen ervan op de opbrengst van het be-

drijf zijn te verminderen. Daarbij komt nog het ver-

schijnsel dat er ongelijkmatigheid kan bestaan in het 

beslag dat door verschillende groepen gebruikers van 

de dienst wordt gelegd op de capaciteit van het bedrijf. 

Om de aanloop tot Albach's tariefstrategie gemakkelijker 

te maken en tevens het terrein van onderzoek te bepalen 

kan onderstaande analyse van de vraag van groot nut zijn. 

In de Chronique Economique van het franse departement 

voor atoomenergie werd in een artikel "Marchg de l'eau - 

le dessalement de l'eau de mer - Caracteristiques de 

l'offre et de la demande" 212) een verdeling van de 

vraag in drie zones gegeven, waarvan de aantrekkelijk-

heid schuilt in de originaliteit waarmede de nieuwe 

mogelijkheden zijn geprojecteerd vanuit het standpunt 

der moderne waterwinningsmethodiek met toepassing van 

kernenergie. 

Voor de eerste zone wordt de ongevoeligheid van de 

civiele vraag als volgt gesignaleerd: 213) 

"une zone de consommation domestique caractérisge h la 
"fois par un prix limite correspondant au maximum que 

"les familles puissent consentir h payer pour l'eau dans 
"un socigtg organisge, et par le caractre non glastique 

"de la demande par rapport au prix." 
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Op basis van Albach's tariefstrategie zal hierna worden 

aangegeven hoe deze zich voorstelt de ongevoeligheid te 

kunnen verminderen. Het gaat hier uitsluitend om de vraag 

naar een bacteriologisch betrouwbaar produkt, dat bedoeld 

is voor consumptieve doeleinden en derhalve bijzondere be-

handeling moet ondergaan. 

Zowel de Chronique Economique als de rapporten U.N.O. 

Desalination gaan er van uit dat de klassieke winnings-

middelen zoveel mogelijk voor dit zuivere consumptie-

produkt bestemd zullen blijven. 

Bij de tweede zone komt de ontzilting de verschillende 

belangen dienen, welke de industrie-sektoren bij de 

grondstof water kunnen hebben, geheel in de zin van 

Wessels (zie Hfdst. II, par. 3) wiens studie deálide-

lijke titel draagt: "Die Bedeutung der Wasserkosten in 

verschiedenen Wirtschaftsbereichen der deutschen Volks-

wirtschaft". Hierbij moet aangetekend dat de eis van 

bacteriologische betrouwbaarheid, althans voor een zeer 

belangrijk gedeelte daar kan worden losgelaten. Dit 

brengt de mogelijkheid mede van meer rudimentaire be-

handeling en tevens van de eerste zone gescheiden trans-

port en opslag. De tweede zone houdt door de toepassing 

van kernenergie voor ontzilting beloften in voor ver-

groting der "external effects", zoals agrarische voor-

zieningen, verbetering van de infrastruktuur en open-

legging van ontwikkelingslanden. Bedoeld zijn irrigatie 

en industriewatervoorziening. 

Daarna komt de derde zone, welke als reserve wordt be-

schouwd en waar naast research op grote schaal ook fa-

brikage van het "ultra-pure" water (zie Hfdst. II, par. 4) 
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mogelijk wordt, al zal in het laatste geval de vraagcurve 

instade van een dalende een stijgende tendens te zien 

geven bij schaarste aan deze grondstof voor b.v. de phar-

maceutische en chemische grootindustrie. 

Met deze schematische voorstelling voor ogen kan men zich 

voortaan beperken tot beheersing van de piek bij de ci-

viele vraag, omdat het in de toekomst zo zal zijn en veel-

al reeds is dat het verschijnsel van ongelijkmatigheid in 

capaciteitsbeslag door meer categorieen gebruikers slechts 

zal voorkomen in de eerste zone, indien 44n en hetzelfde 
produkt gebruikt moet worden door meerdere groepen ver-

bruikers en er slechts één produktiemethode met een enkel-

voudig distributiestelsel gebezigd wordt. 

In een dergelijke situatie zal - zoals in par. 5 nader 

beschreven - het aanbrengen van doorstromingsbegrenzers 

in de dienstleiding voor de grootverbruikers, zoals in 

1958 door Tander voorgesteld, 214) de afname beperken 

tot de door de afnemers gecontracteerde capaciteit. Wel 

brengt deze methode met zich dat praktisch alle groot-

verbruikers over eigen reservoirs dienen te beschikken, 

zoals ook door de Tarievencommissie 1960 als een oplossing 

aanbevolen. 215) De verantwoordelijkheid voor de piek 

blijft aldus beperkt tot de civiele sektor. 

De tweede en derde zone zullen steeds gescheiden produktie-

en distributie-stelsels vertonen bij eventueel voorkomen 

van meer soorten gebruikers. Voor de civiele zowel als 

industriele leveranties kwam van Nes 216) tot de con-

clusie dat een tarief hetwelk in analogie met de energie- 
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bedrijven, de afnamecapaciteit in aanmerking neemt, leidt 

voor de samenstelling van de kostprijs tot een m 3 van de 

vorm 
d p = 	+ b, waarin 

d = een vastrecht over een bepaalde periode en per m3-uur-
afnamecapaciteit; 

t . de bedrijfstijd in diezelfde periode van de afname-
capaciteit; 

b . de voor de afname gestelde m 3-prijs. 

Voor de civiele sektor kwam daar evenwel de moeilijkheid 

bij welke ook in de beginjaren van de energiebedrijven be- 

stond n.l. de nog vrij primitieve meter. Om het capaciteits-

beslag in deze sektor enigszins te kunnen benaderen vonden 

èn de rapporteur van 1955 Sherman Chase 217) èn de tarief-
commissie van 1960 de tappuntwaarde een middel, mits in de 

theoretisch volmaakte vorm toegepast in combinatie met een 

meter voor het kwantitatief verbruik. 218) 

Voor de volksgezondheid achtte men een z.g. toegestaan 

verbruik tegen een normaal m 3-tarief noodzakelijk, terwijl 

voor het oververbruik een hoger eenheidstarief met daar-

naast in de zomer een afweertarief in te voeren. Dit 

laatste vooral met het oog op het tuinbesproeien en het 

autowassen. 

In zekere zin is zowel dit tappuntwaardesysteem alsook de 

kalibrering terug te vinden bij Frontinus, die de doorlaat-

openingen met kalibers liet meten en dus volgens het capa-

citeitsbeslag belastte. (zie Hfdst. I, par. 2) 

Twee uitspraken van de Tarievencommissie 1960 219) zijn 

in dit verband nog interessantr 
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"Het oppervlaktetarief, het vertrekkentarief en het 

"waardetarief geven thans een onzuivere maatstaf voor 

"de bepaling van het abonnementsgeld bij het abonne-

"mentstarief. Inzonderheid is dit het geval bij het 

"huurwaardesysteem." 

"De "tappuntwaarde" van het tappuntentarief geeft, 

"voorlopig althans 1) , de beste maatstaf voor het 

"abonnementsgeld van een abonnementstarief." 

Zij sluiten aan bij het standpunt van Lewis 220) 

waar deze aanwijzing geeft voor situaties waarin 

tegen exacte meting technische of financiële be-

zwaren bestaan. 

"The best theoretical solution is still to charge 

"different prices for peak and off-peak consumption. 

"Failing this, the next best would be a two-part 

"tariff with the fixed charge based on appliances 

"in use 	 

Albach gaat er bij zijn beschouwing vanuit dat de 

watervoorziening tot de categorie van bedrijvigheid 

met de hoogste percentages aan vaste kosten behoort. 

Hiervoor zij nog verwezen naar de gegevens hierover 

in Hfdst. III, par. 5 en de studie van Laurien. 221) 

Indien nu dit verschijnsel van zeer hoge vaste kosten 

gepaard gaat met een buitengewoon grillig vraag-patroon 

ontstaat, en dit is door Albach kernachtig geformuleerd, 

1) Over de beperktheid der watermeters in vergelijking 
met de electriciteitsmeters op het punt van capaci-
teitsbeslag zie pag. 174, 177 en 178. 
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een hypergevoeligheid voor afzetschommelingen in de 

ontvangstensektor wanneer een tarief alleen gebaseerd 

op afgeleverde eenheden zou worden toegepast. Inter-

essant is nu in dit verband de vraagstelling van Lewis, 

een der volledigste commentatoren op Hopkinson, de 

vader van het z.g. "two-part"-tarief in 1892 	222) 

hoe namelijk een "entrepreneur" zich in een dergelijke 

situatie tegen het risico van afzetschommelingen zou 

willen wapenen. Hij somt dan enkele mogelijkheden op 

als een vooruitbetaling in verhouding tot het voor de 

afnemer geinvesteerd vermogen, of een contract voor een 

minimaal af te nemen hoeveelheid, of een contract met 

verplichting van de afnemer niet van produkt te veran-

deren. Maar Lewis besluit: "such devices run counter 

to the spirit of private enterprise". 

Albach accentueert de situatie nog meer, daar hij in 

navolging van Seligman (zie par. 1, pag. 13) stelt dat 

de dienstverleningsbedrijven niet naar de grootst moge- 

lijke winst plegen te streven, maar slechts kostendekking 

beogen. 

Omdat nu bij deze bedrijven het aandeel der vaste kosten 

beduidend hoger ligt dan in overige industriële bedrijfs-

takken moet er ook een andere prijsstrategie worden toe-

gepast. - Hopkinson kwam voor het energiebedrijf tot de 

volgende conclusie: 223) 

"The ideal method of charge then is a fixed charge per 

"quarter proportioned to the greatest rate of supply 

"the consumer will ever take, and a charge by meter for 

"the actual consumption." 
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Deze piek-gedachte mag als baanbrekend worden aan-

gemerkt. Lewis, na hulde gebracht te hebben aan de 

auteur, omschrijft het probleem evenwel nog scherper: 
224) 

"The maximum rate at which the individual consumer 

"takes is irrelevant; what matters is how much he is 

"taking at the time of the station's peak." 

Ook Hopkinson heeft daar blijkbaar enig vermoeden van 

gehad en schreef: 

"In fixing the rates  of  fixed charge it must not be 

"forgotten that it is improbable that all consumers 

"will demand the maximum supply at the same moment, 

"and consequently the fixed charge named might be 

"reduced or some profit be obtained from it." 225) 

De angelsaksische literatuur spreekt hierna voortaan van 

"two-part tariffs", terwijl Albach deze strategie noemt: 

"die Preispolitik der gespaltenen Tarife". Met de vol-

gende zin geeft Albach nader uitleg: 

"Der Tarif ist in einem fixen Teil, die Grundgebiihr, 

"und einen variablen Teil, den Preis pro Ieistungs-

"einheit aufgeteilt." 226) 

Hiermede is dan een eerste rudimentaire benadering van 

vergoedingen voor het beschikbaarheidsnut en het ge-

bruiksnut bereikt. 
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Door Albach wordt nu in het tweede eenheidstariefge-

deelte zowel een verbruiks-remmende als een verbruiks-

bevorderende faktor ingebouwd. De eerste dient daar 

sterker te zijn dan de tweede in verband met de beperkte 

produktiecapaciteit, waarover later meer. Tevens wordt 

hiermede voldaan aan de wens van Shuvall 227), waar 

hij in het hoofdstuk "les tarifs croissants" schrijft: 

"En certain cas il a été d' appliquer une pénalité sur 

"l'utilisation excessive de l'eau. Ce systme est exacte-

"ment l'inverse du type habituel de tarif degressif et 

"zon but est de décourager les utilisations importantes 

"de l'eau plut8t que de les encourager." 

De op pag. 140 beschreven eerste zone met de klassieke 

winningsmethoden is hier eigenlijk geschetst als zich 

bevindende onder een soort distributiebewind, tengevolge 

van de steeds toenemende schaarste aan grondstof. Indien 

die eerste zone ooit komt samen te vallen bij toepassing 

van kernenergie voor ontzilting met de tweede en derde 

zone zou de Romeinse tijd kunnen herleven van steeds on-

beperkt stromend zuiver water tegen een voor alle sei-

zoenen gelijk capaciteitstarief zonder aparte vergoeding 

voor het gebruiksnut, in de geest van de kosten voor de 

"license of vehicles" in Engeland van Wiles. 228) 

"The licensing of vehicles, which in Britain much more 

"than covers expenditure on roads, is a sort of two-part 

"tariff with the second part held at zero." 

Wat is nu de betekenis van de prijsstrategie van Albach? 

Dat er een beheersingsmiddel gevonden is voor de seizoen- 
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schommelingen zolang de installatie van registrerende 

meetapparatuur voor het waterverbruik nog niet verant-

woord is. 

"Wenn ein Versorgungsunternehmen also neben dem Prinzip 

"der Kostendeckung das Prinzip der Minimierung der 

"Saisonschwankungen verfolgt, dann muss es eine Preis-

"politik betreiben, die sowohl absatzhemmend als auch 

"absatzferdernd wirkt." 	229) 

Nadat eerst in par. 3 de bijzondere positie van water als 

natuurprodukt nader zal zijn bezien in het licht van de 

voorafgaande hoofdstukken, zal in par. 4 verder op de 

toepassingsmogelijkheden van Albach's methode worden 

ingegaan. In par. 5 zal de ontwikkeling van de tarief-
politiek voor het industrieel verbruik worden behandeld. 

Interessant is in dit verband dat in Noord-Brabant het 

verbruik van kwaliteitswater door de industrie ongeveer 

144 miljoen m 3 beloopt, een verbruik dat ruim twee maal 
zo hoog is dan voor huishoudelijke doeleinden. 230) 

De oorzaak daarvan ligt vooral bij de textielindustrie. 
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Par. 3 	Mens en Natuur - Rae en von Bëhm. 

Deze paragraaf kan beschouwd worden als een synthese en 

het sluitstuk van hetgeen in de voorafgaande hoofdstuk-

ken naar voren is gekomen over de bijzondere plaats, 

welke door de watervoorziening in de publieke sektor 

wordt ingenomen. 

Hierbij vertoonden zich facetten van ecologische, 

hygiënische, economische en in het zeer nabije verleden 

zelfs van defensieve aard. Met deze laatste toevoeging 

wordt niet alleen bedoeld de reeds lang bestaande funktie 

van afweernut bij het voorkomen en bestrijden van brand, 

maar een geheel nieuwe funktie van mogelijk preventieve 

gezondheidszorg door zuivering van abnormaal verontrei-

nigd oppervlaktewater uit nabuurlanden. De sterke mate 

van ondeelbaarheid der produktiemiddelen, welke als een 

essentieel begeleidend verschijnsel bij de conventionele 

en niet-conventionele waterwinning moet worden beschouwd, 

treedt ook op bij het distributie-apparaat, ongeacht of 

dit voor collectieve doeleinden - voor brandblussingen, 

reinigingsdienst - of voor individueel gebruik geschiedt. 

Daarnaast bestaat er wel deelbaarheid van de dienst zelve, 

welke zich afspeelt op deelmarkten. 

Een zeer bijzondere moeilijkheid zowel bij de planning 

als bij de exploitatie is gelegen in bepaalde niet-

influenceerbare eigenschappen van de natuurlijke water-

bronnen, onverschillig of dit nu grond- of oppervlakte- 
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water betreft. Het is ten onzent gebleken en door recente 

studies van Borchert en Ackerman 231) bevestigd, dat 

niet alleen de waterproduktie in absolute zin is beperkt, 

maar zelfs een stimuleren van de vraag, indien deze tijde-

lijk is verminderd, teneinde de efficiency in oe exploita-

tie te verbeteren, doorgaans achterwege mcet blijven. Een 

andere handicap op het gebied der quantitatieve verhoudin- 

gen betekent bij de huidige stand der technologie het voor-

komen van een bij de niet-conventionele winning bijkans 

invariabel produktiepatroon. Dit verschijnsel doet zich 

voor zowel bij gebruik van fossiele brandstof als ook 

bij toepassing van kernenergie, hoewel bij de laatste 

methode in nog sterkere mate. 

Door dit alles wordt, zoals in par. 5 zal blijken, een 
aanpassing aan de kostenverdeling en een overname van 

kostenverminderende tariefmethoden van andere nutsbe-

drijven, welke zich ook van leidingen bedienen, in hoge 

mate belemmerd. Kortom aan de produktiezijde van het 

waterdistributiebedrijf komen verschijnselen voor die 

een vergelijking zonder meer met de energie-, gas- of 

tele-communicatiebedrijven onmogelijk maken (zie hier-

over Barnea, pag. 281, Desalination U.N.O. 1965). 

Ook in de toekomst zal daarom bij de bestudering van 

het waterprobleem behoefte bestaan aan beschouwingen 

van technologisch-economische aard. Gezocht moet worden 

of er uitspraken van gezaghebbende schrijvers bestaan, 

die als het ware zijn meegegroeid met de vorderingen 

op technologisch gebied en de resultaten hebben be- 
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schreven of zelfs ten dele reeds verder gingen en voor-

spellingen hebben gedaan over de huidige en komende ont-

wikkeling. 

Zoals in Hfdst. III over de les van het aardgas bleek, 

werd in de Verenigde Staten reeds betrekkelijk vroeg 

de aandacht van verschillende denkers gericht op de 

betrekkelijke schaarste van vele natuurgaven. 

Taussig - zie Hfdst. II - beschreef de ontwikkelings-

gang van eenvoudige bronput tot stadswaterleiding en 

onderkende het waterschaarsteprobleem als een zeer 

ernstig vraagstuk. 

Ook de taakomschrijving van het U.S. departement van 

Binnenlandse Zaken spreekt van de zorg voor het bewaken, 

bewaren en beheren van alle natuurlijke bronnen of het 

nu mineralen, water, bos of wild betreft. 232) 

Tijdens de sterke technologische ontwikkelingsperiode 

van de eerste decennia der 19 e  eeuw in de U.S. heeft 

John Ree, de eerst veel later door Mixter ontdekte 

schrijver van "Statement of some new principles" . . . 

1834 233) de produktie-technische moeilijkheden be-

schreven, welke een gevolg zijn van de schaarste of 

zoals von B .6hm het in zijn kritiek op Rae uitdrukt:. 

"Kargheit der Naturdotation an Materialien besserer 

"und tester Qualitg.t" 234) 
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Nieuwe uitvindingen doen, aldus Rae, de capaciteit van 

een bevolking toenemen en helpen in de strijd tegen de, 

wat later Mixter hem in de mond legde "diminishing 

returns". 235) 

Naast de moeilijkheden, gelegen in de wisselingen van 

meteorologische en klimatologische aard in de zin van 

Borchert en Barnea is de volgende uitspraak van von 

BeShm uit het hoofdstuk "Mensch und Natur" zeer toepas-

selijk voor het gebruik van kernenergie: 

"ob der Herr der Sch .dpfung will oder nicht, so wird 

"kein Atom der Materie in keinem Augenblick durch seine 

"Krg.fte um eines Haares Breite anders wirken, als die 

"unabg.nderlichen Naturgesetze von ihm fordern." 

Op nog een ander belangrijk gebied is Rae's visie voor 

de waterdienst zeer bruikbaar en wel door zijn ruim in-

zicht in de dimensionering van grote werken voor de toe- 

komstige jaarlagen van de bevolking, waardoor deze werken 

hun "uncertainty and worthlessness" verliezen. 236) 

De waterdistributie heeft nog een bijzonderheid, welke 

bij de overige dienstverleningen ontbreekt, namelijk de 

nazorg voor het afgewerkt of liever verwerkt produkt i.c. 

het afvalwater. Verheul sprak zich hierover aldus uit: 

"Het probleem van de drinkwatervoorziening is van kwali-

"tatieve aard. De toenemende verontreiniging van het opper-

"vlaktewater maakt de aanleg van steeds grotere voorraden 

"nodig, hetgeen met het oog op de beperkte beschikbaarheid 

"van ruimte en kapitaal onaanvaardbaar is. Op den duur zou 

"de verontreiniging zelfs zo ver komen dat ook voorraden 

"niet meer helpen." 237) 
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Dit probleem wordt thans in internationaal verband be-

studeerd en kwam als bijzonder onderwerp op de agenda 

van het Congres van Barcelona 1969. 

Zeker is dat het afgewerkte water geschikt moet worden 

gemaakt om opnieuw aan de door de natuur voorgeschreven 

cyclus mede te doen. Het ligt aldus in de ontwikkelings-

gang van de zoetwatervoorziening, ook de zorg over dit 

afvalwater op zich te nemen. (art. 4 en 5 Europees 

Handvest voor Water) 

Hier dienen de regels, zoals bij Hartog 238) beschreven, 

voor de correctie van "negatieve extern effecten" te 

worden toegepast in de zin van: de benadeelde ontvangt, 

de bevoordeelde betaalt - of liever "de vervuiler betaalt." 

Moge in het licht van de gestage verbetering der ontzil-

tingsmethcden de voorlaatste zin volgen van von Behm's 

hoofdstuk "Mensch und Natur":. 

"Kjmmerlich und eng bliebe immer der Kreis dessen, was 

"wir in der Produktion vermjgen, wenn es uns nicht ge-

"lgnge, im Lager der Naturkrgfte selbst eine Hilfe zu 

"finden und dann die helfenden gegen die zu ilberwinden-

"den Naturkrgfte zu kehren." 239) 
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Par. 4 	Van kosten en "kostenecht". 

Naast deze bijzondere verschijnselen uit par. 3 heeft de 

openbare watervoorziening uiteraard rekening te houden 

met de eis dat de beginselen van de openbare onderneming 

niet mogen worden vergeten. Het is derhalve verklaarbaar 

dat de kostentoerekening en de tariefstelling een bijzon-

der en niet universeel karakter gaan vertonen. Het hoofd-

beginsel - streven naar rendabiliteit- betekent invoeren 

van de vervangingswaarde, teneinde te voorkomen dat een te 

lage rendementseis strijdig wordt met het algemeen belang. 

Drees heeft in 1967 op beknopte maar suggestieve wijze een 

uiteenzetting gegeven over kosten en tarieven in het licht 

van de "welfare-economics". Interessant voor de waterwinning 

is de volgende uitspraak van Drees: 240) 

"Wat betekent het voor de allocatie van produktiekrachten 

"als men de rendementseis voor bijv. waterbedrijven lager 

"stelt dan voor de particuliere industrie? Het betekent 

"een stimulering van het verbruik van water boven dat van 

"schoenen of vakantiereizen." 

Uitgaande van het beginsel dat de openbare nutsbedrijven 

evenals elders in de economie onder kosten dienen te ver-

staan de opgeofferde alternatieve aanwendingen is het on-

ontkoombaar dat bij het nastreven van eenzelfde rendement 

als in andere bedrijfstakken een waardering past niet op 

basis van historische prijzen, maar op basis van vervan-

gingswaarde. 
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Volledige kostendekking heeft niet slechts het tot stand 

komen van zuivere marktprijzen ten doel, maar dient tevens 

als een voorwaarde voor de continuiteit van de bedrijven. 

Patterson en Albach (zie Hfdst. III) hebben met hun onder-

zoekingen aangetoond dat met de waterwinning de relatief 

hoogste investeringen in de publieke sektor gepaard gaan. 

Dit wijst op de noodzakelijkheid van lange termijnover-

wegingen door, zoals Andriessen het uitdrukt, het momen-

tele belang van de op langere termijn verwachte gevolgen 

van huidige akties te verdisconteren. 241) 

Tevens wordt dan voldaan aan de wens van Morgentnaler 242) 

en Roos 243) namelijk van toepassing der vervangings-

waarde. De vorderingen op technologisch gebied, met name 

bij de ontziltingstechniek vereisen, zoals Rae voorzag, 

daarnaast nog toepassing van het advies uit de slotzin 

van deel II der "appendix on user cost" van Keynes: 

"1f the equipment in question will not be renewed iden-

"tically when it is worn out, then its user coat has to 

"be calculated by taking a proportion of the user oost 

"of the new equipment, which will be erected to do its 

"werk when it is discarded, given by its comparative 

"efficiency." 244) 

De betekenis van deze uitspraak op de investeringen, 

nodig teneinde het grond- of oppervlaktewaterbestand 

te kunnen beheersen is niet hoog genoeg aan te slaan. 

In dit licht past ook de aanbeveling van Leenman 245) 

om het gebruik van eindige voorraden niet meer alleen 

tegen de feitelijke winningskosten te laten geschieden. 
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"Daarom verdient het aanbeveling het gebruik van eindige 

"voorraden extra te belasten met een toeslag, waardoor 

"tevens de overgang naar duurdere alternatieven finan-

"cieel wordt vergemakkelijkt." 

Niet alleen ten onzent maar ook elders heeft de gewoonte 

om bij de watermaatschappijen zich op de historische 

kostprijs te orienteren geleid tot een relatief zeer 

late en dan nog maar gedeeltelijke omschakeling naar 

de vervangingswaarde. Het siert de Watermaatschappij 

voor de provincie Groningen als eerste in den lande 

in 1947 de beslissende stap in deze te hebben gedaan, 

welke door een tweede gevolgd werd, door Roos 246) 

aldus beschreven: 

"De voor de hand liggende conclusie was dan ook, dat 

"het alleen maar zin en doel heeft om tot toepassing 

"van de vervangingswaarde over te gaan, indien via 

"tariefsverhoging ruimte wordt geschapen om de hogere 

"afschrijvingsbedragen op de verlies- en winstrekening 

"te kunnen opvangen." 

Morgenthaler uit zich in de conclusie van zijn onder-

zoek over 37 watermaatschappijen in West Duitland 
hierover aldus: 246a) 

"Die bilanziellen Ergebnisse der Wasserversorgung 

"tuschen 'Liber deren wahre wirtschaftliche Lage hinweg. 

"Die bilanziellen Abschreibungen spiegeln den echten 
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"Werteverzehr nicht anng.hernd wider. Das liegt vor 

"allem an dem langfristigen Anlageumschlag in Ver-

"bindung mit dem zwischen Anschaffungs- und Erneuerungs-

"zeitpunkt eingetretenen nicht unerheblichen Preisauf-

"trieb." 

Interessant is in dit verband Roos' mening dat de water-

bedrijven zich ongemerkt meer vertrouwd hebben gemaakt 

met bedrijfs-economische overwegingen in navolging van 

de electriciteitsbedrijven welke op deze weg waren 

voorgegaan. (ibidem) 

Door te lage rendementseisen wordt de consumptie gesti-

muleerd en wordt de investeringsbehoefte groter dan an-

ders het geval zou zijn. De "nota inzake de electrici-

teitspolitiek" 1952, hfdst. 10, no. 14, spreekt aldus: 

"Daarnaast is naar de mening van de ondergetekende de 

"relatief lage prijsstelling mede van grote invloed 

"geweest. Zoals bekend werd bij deze prijsstelling - 

"gelijk op prijspolitiek gebied voor het uitbreken 

"van het conflict in Korea algemeen gebruikelijk was - 

"de historische aanschaffingsprijs der produktiemid-

"delen als uitgangspunt genomen." 

Nog een ander facet is kenmerkend voor de kostengedraging 

bij de waterwinning en wel het door Oster gesignaleerde 

en door Wiles uitvoerig beschreven verschijnsel dat de 

marginale kosten na een bepaald produktievolume belang-

rijk gaan toenemen. De uitspraak van Oster 247) verdient 

hier wel te worden overgenomen:. 
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"Die Kostengebarung in der 5ffentlichen Wasserversorgung 

"dUrfte z.T sogar schon durch die Tatsache, dass dieser 

"Wirtschaftszweig unter dem Gesetz vom abnehmenden Er-

"tragszuwachs steht, durch progressiven Kostenverlauf 

"bei steigenden Abgabemengen gekennzeichnet werden. 

"Durch diese Gesetzmg.ssigkeit wird die heutige wasser-

"wirtschaftliche Situation in wachsendem Masse gekenn-

"zeichnet, da wir bei stetig steigendem Wasserbedarf 

"mehr und mehr die kcstenungUnstiger gelegenen Wasser-

"vorrte fiir die Trinkwasserverscrgung nutzbar machen 

"mussen, und es ist deshalb festzustellen, dass mit 

"steigender Wasserf .jrderung und -gewinnung je zus .dtz-

"lich gewonnenem Kubikmeter Wasser immer heihere Kosten 

"aufgewandt werden mUssen. Auf Grund der regionalen 

"Strukturunterschiede in der Wasserversorgung ist das 

"Ausmass dieser Kostenprogression allerdings unter-

"schiedlich." 

De uitputtende lijst van faktoren, welke de echte mar-

ginale kosten doen afwijken van de gemiddelde kosten 

zijn door Wiles grafisch in de bekende U-vorm weergegeven. 

In de controverse met Edwards en Brunner over de door 

Wiles genoemde nadelen van het verlies der normale 

reservecapaciteit past het standpunt van Andriessen 248) 

in deze zeer wel op de situatie bij de waterwinning dat 

"het uiteraard afhankelijk is van de omstandigheden van 

"wiens zijde het gelijk in deze ligt. Betreft het een 

"tijdelijke (cursief) vraagvermeerdering dan wegen de 

"bezwaren van Wiles inderdaad zwaar." 
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Het is namelijk zo, dat door de van jaar tot jaar sterk 

klimatologisch wisselende omstandigheden de vraagtoene-

ming onzeker, zelfs negatief kan zijn, waardoor de in 

wezen overspannen toestand van piekbehoefte een over een 

reeks jaren gezien intermitterend karakter kan krijgen. 

Vooruitlopend op par. 5 komt hier tevens een door de bij-

zondere omstandigheden bij de watervoorziening te volgen 

richtlijn naar voren, te weten een tariefbeleid dat vol-

komen in strijd is met het normale ondernemersgedrag, 

dat namelijk - zoals Andriessen formuleert - berust op 

"de wens van de ondernemer voor alles te voorkomen, dat 

"de afzetcurve op den duur naar links gaat verschuiven." 
249) 

Het betreft hier een tijdelijke en dan nog in het hoog-

seizoen jaarlijks wisselende vraagvermeerdering, waar-

bij de beschikbare capaciteit te intensief moet worden 

benut, waarmede slijtage gepaard gaat en zoals Wiles 

het uitdrukt gevaar dreigt van "increasing supply dif-

ficulties". Dit verschijnsel dat in zo hoge mate in-

haerent is aan het waterbedrijf versterkt de mening van 

Mellerowicz 250) 

"dass die Kostenkurve, wie sie von der herrschenden 

"Lehre entwickelt wurde und gelehrt wird, die einzige 

"Form ist, die sich mit den betrieblichen Tatsachen in 

"ubereinstimmung befindet und das Ganze des Kostenver-

"laufes umfasst". 

Dezelfde opvatting wordt door Geertman 251) gehuldigd 

terwijl ook Slot 252) zich bij deze schrijvers blijkt 

aan te sluiten. 
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Nog twee verschijnselen werken de stijging van de kosten 

in de hand. Allereerst het toenemen van het verschijnen 

van steeds meer ondeelbaerheden bij de moderne waterwin-

ningsmiddelen. 

Hartog heeft aan een begeleidend verschijnsel daarvan 

uitvoerig aandacht verleend. 253) De ondeelbaarheid 

van de vaste installaties welke een bijpassende produk-

tie zou vereisen, die uit kostenoogpunt als optimaal mag 

worden beschouwd, kan met zich brengen dat deze produktie 

toch niet wordt bereikt, omdat tegen de prijs welke be-

hoort bij de marginale kosten de gewenste produktie niet 

kan worden afgezet. 

Door Andriessen 254) is daarenboven nog gewezen op de 

omstandigheid dat de marginale produktiekosten, indien 

het relevante tijdsbestek langer wordt genomen, zullen 

toenemen, omdat naarmate de duur langer wordt gekozen 

steeds meer produktiemiddelen als variabel kunnen worden 

beschouwd en er dan meer kostenelementen gaan behoren 

tot de marginale kosten. Bij de relatief lange levens-

duren van de meeste toegepaste winningsmiddelen, welke 

nog een ondeelbaar karakter hebben, werkt ook dit mede 

tot een steeds stijgend kostenverloop. 

De ondeelbaarheden bij de waterwinning - moderne zowel 

als conventionele - vertonen naast de ondeelbaarheid in 

investering en capaciteit wegens de minimaal vereiste 

dimensie ook meestal een zeer rigide produktiepatroon, 

dat zich niet laat aanpassen aan de wisselende vraag. 
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De daarbij behorende verhouding tussen de vaste en 

variabele kosten vertoont de tendens dat de variabele 

steeds meer in het minimum geraken, hetgeen Albach 255) 

tot de volgende uitspraak bracht: 

"Ihr Fixkostenanteil liegt betráchtlich tiber dem in der 

"Industrie iiblichen Anteil. In den Unternehmen der Was-

"serversorgung liegen die variablen Kosten zum Teil bei 

yy 5 % der Grundkosten." 

Zoals reeds in Hfdst. III pag. 4 	werd vermeld heeft de 

bij kernreactoren behorende brandstof, een kostenfaktor 

welke in het verleden steeds als variabel werd beschouwd, 

een levensduur welke zich over meerdere jaren uitstrekt. 

Indien men dit verschijnsel bij een dual-purpose kern-

reactorinstallatie voor energie en waterwinning bij de 

beschouwing van Albach betrekt, nadert het percentage der 

vaste kosten bijna de 100 %. 

Ter illustratie volgt hieronder de omschrijving der 

"capital costs" van Weir, waarbij ook de eerste brandstof-

lading is opgenomen onder deze post -  256) 

"Capital Costs: 

"Complete advanced gas cooled reactor with first fuel 

"charge, on-load fuel charging machine, 475 MW CE) back 

"pressure turbo-generator, auxiliaries, essential 

"generator and station transformers, boiler water treatment 

"plant, auxiliary steam condenser, workshops, stores, roads 

"and including interest during construction." 

Opmerking verdient hierbij dat in verband met hetgeen in 

par. 3 is gesteld over het "two-part" tarief de waar- 
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schuwing van Hartog (ibidem pag.104) hierbij een zeer 

reëel karakter verkrijgt waar Hartog stelt, dat het 

een misvatting is dat het tarief per eenheid alleen 

zou dienen om de variabele kosten te dekken. 

Tot zover kan men met het begrip "kostenecht" mede gaan. 

Maar Albach en Oster bedoelen met "kostenecht" nog meer 

namelijk een evenredige verdeling van gemeenschappelijke 

kosten. Mes noemde dit laatste reeds "den kwalijk te ver-

vullen eisch van evenredigheid in de bijdragen". - 

(zie Hfdst. IV, par, 1) 

Gelissen en Snel 257) schreven reeds in 1934 over dit 

probleem bij de energiebedrijven: 

"Niet alleen, dat de verdeeling van de kosten technisch 

"hoogst ingewikkeld is, maar zelfs als men met bepaalde 

"methoden die splitsing tot stand brengt, blijkt een 

"evenredige verdeeling van de gemeenschappelijke kosten 

"(kilowattvermogen-kosten) niet uitvoerbaar te zijn." 

In dezelfde geest schrijft Andriessen: 258) 

"In feite zijn echter gemeenschappelijke en samengevoegde 

"kosten eerder regel dan uitzondering en vooral wanneer 

"er een organische samenhang bestaat tussen de voorge-

"brachte producten (gemeenschappelijke kosten) in het 

"vaststellen van de voor elk van deze producten geldende 

"kostencurven een welhaast onvervulbare taak." 

Dit streven naar prijsrechtvaardigheid wordt niet slechts 

bij Albach maar ook bij Oster 259) aangetroffen 
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"Oberster Grundsatz in der Preisgestaltung fur Wasser-

"lieferungen ist die Kostenechtheit. Jeder Abnehmer soli 

"moglichst nur mit denjenigen Kosten belastet werden, die 

"er verursacht hat." 

Geertman schrijft hierover: 

"De georganiseerde distributie steunt op de gedachte van 

"de prijsrechtvaardigheid. - Maatschappelijke ordening 

"op basis van uniforme calculatievoorschriften is een 

"nationaal-socialistische gedachte, die men terugvindt 

"in rubriek 6 van het decimale rekeningsysteem. Het begin 

"van de ontwikkeling van zulke nationaal-socialistische 

"gedachten moet men zoeken in de ethische richting van 

"de historische school in Duitsland in de jaren na 1870. 

"Van zulke gedachten zijn wij in ons land niet vrij ze-

"bleven." 260) 

In de volgende paragraaf zal getracht worden bruikbare 

elementen te vinden bij de tariefpolitiek der energie-

bedrijven voor toepassing op de watermarkt. 
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Par. 5 	De verleiding tot imiteren van het tarief- 
beleid der energiebedrijven. 

Het is aantrekkelijk en uit historisch oogpunt verant-

woord om in een bijdrage tot verruiming van het inzicht 

in het tariefprobleem te rade te gaan bij de overheids- 

dienst, welke vanouds met het probleem van piekbelastingen 

te maken heeft gehad. 

Waar bij de energiebedrijven de voorraadvorming voor wat 

het gereed produkt betreft praktisch onmogelijk is en het 

produktietempo zich aan ongelijkmatige afname dient aan te 

passen, werd de bestrijding van deze ongelijkmatigheid in 

afname reeds vroeg ter hand genomen. Door minutieuze waar-

nemingen met registratie-apparatuur, waarover deze dienst 

van het begin af beschikte, werden de veroorzakers van de 

ongelijkmatigheid opgespoord en werd een tariefpolitiek 

ontwikkeld, welke een weerspiegeling trachtte te zijn 

van de door de ongelijkmatige afnemers veroorzaakte kosten. 

In een grondige studie over de economische beginselen 

bij de kostprijsbepaling en prijsvorming van electrische 

energie hebben Gelissen en Snel de bovenbedoelde tarief-

politiek van Eisenmenger 261) en Hills 262) kritisch 

beoordeeld en als waardevol bij de ontwikkelingsgang 

naar een efficient tariefsysteem erkend, maar vanwege 

het te statisch uitgangspunt niet als volledig bevre-

digend beoordeeld: 
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"Aan d.e bestaande methoden kleeft echter het gebrek, dat 

"zij voor de practijk niet soepel genoeg zijn. Zij gaan 

"uit van een bepaalden toestand; zij zijn dus statisch, 

"terwijl de practijk dynamisch is." 262a) 

Het toenemend gebruik van kernenergie bij de moderne 

waterwinning door ontzilting heeft de produktie van 

electrische energie en van zoet water dicht bij elkaar 

gebracht, zoals in Hfdst. III par. 4 beschreven. Het is 

daarom interessant na te gaan in hoeverre bij het zoeken 

naar adecuate tariefmethoden voor de waterdistributie van 

de ervaring kan worden geleerd, welke bij de stroomdis-

tributie is opgedaan. Wel dient eerst te werden nagegaan 

op welke punten een vergelijking tussen de energie- en 

waterwinning minder goed mogelijk is. Hierdoor wordt voor-

kómen dat op zichzelf zeer goed gefundeerde berekenings-

methoden voor het electrisch tarievenfront tot teleur-

stelling zouden leiden bij toepassing daarvan cp water-

tarieven. De vergelijking zou tenminste de navolgende 

punten dienen te omvatten:. 

a) de mogelijkheid voorraad te vormen van de benodigde 

grondstoffen voor de produktie om continu de maximum 

prestatie te kunnen leveren; 

b) de mogelijkheid om door voorraad gereed produkt aan 

de nadelen van ongelijkmatige produktie tengevolge 

van grillige vraagpatronen te ontkomen; 

c) de mogelijkheid om meer dan één standaardprodukt te 

leveren ter besparing van kosten; 

d) de mogelijkheid om de voorraadvorming naar de afnemers 

te verleggen, teneinde ongelijkmatigheid in produktie-

en distributievermogen te verminderen; 
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e) de mogelijkheid om door differentiatie in tarieven 

de nadelige gevolgen van grillige vraagpatronen op 

het produktie- en distributievermogen te verminderen; 

f) de mogelijkheid van vrijheid in keuze van de vestigings-

plaats; 

g) de mogelijkheid om geleidelijk de vraag naar expansie 

te volgen; 

h) de mogelijke verschillen in monopoliepositie en 

mogelijke bijzondere verplichtingen. 

cd a): 
In principe zal de nodige voorraadvorming van grondstof 

voor energie-opwekking in casu brandstoffen mogelijk 

zijn of het nu fossiele brandstof, aardgas of kernenergie 

betreft. - In het geval van getij- (St. Malo) en in min-

dere mate bij waterkracht-centrales kan men zich door het 

vormen van waterreserves tegen ongewenste onderbrekingen 

van de aanvoer wapenen. Zie in dit verband de volgende 

verklaring over de goede resultaten der PGEM in 1971: 263) 

"Veel stroom is verkocht aan buitenlandse centrales die 

"op waterkracht werken. Gebrek aan water hield de produktie 

"van deze centrales klein." 

Bij de zoet,waterproduktie, zoals in Hfdst. III beschreven, 

is de voorraadvorming geheel afhankelijk van de capaciteit 

van de vindplaEts ruw water of dit nu van origine zoet of 

zout is. 
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Zowel bij de grond- als oppervlaktewaterwinning kan de 

voorraadvorming per seizoen dusdanige mogelijkheid tot 

schommelingen vertonen d2t een ideale gelijkmatige pro-

duktie niet mogelijk is. 

Alleen bij de ontziltingsmethoden, welke momenteel van 

het ontzilten van zeewater op grote schaal worden toe-

gepast, is een continue produktie mogelijk mits over 

voldoende calamiteitenreserves in de installatie be-

schikt kan worden. 

Bij brak opprviaktoyter geldt we e r de restrictie, 
welke voor grond- en oppervlaktewater in het algemeen 

geldt. 

ad b): 

De energiebedrijven beschikken niet over de mogelijkheid 

van voorraadvorming van nun gereed produkt, om aldus de 

nadelige gevolgen van schommelingen in de vraag te ont-

gaan. De w;-?,terbdrijven kennen de voorraadvorming van 

hun afgewerkt produkt, waarbij wel dient aangetekend 

dat zeer grote voorreden onderhevig zijn aan bederf of 

kwaliteitsteruggang, hetgeen wederom nabehandeling ver-

eist, terwijl ook verdamping kostenverhogend werkt. 

ad c):  

De energiebedrijven kennen hoogspanning en laagspanning, 

een verschil dat in het energietransport- en verdelings-

systeem tot uiting komt. De waterbedrijven kennen physisch 

gescheiden produkten tot gedestilleerd en ultra-puur 

water toe. 
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ad d):  

Alleen de waterbedrijven verkeren in de omstandigheid de 

voorraadvorming, voorshands nog alleen voor industriële 

doeleinden, naar de plaats van afname te verleggen, waar-

door besparingen in de transportleidingkosten mogelijk 

worden en een continu-produktie benaderd wordt. 

ad e): 

De energiebedrijven hebben als enige mogelijkheid de 

tarieven als instrumenten te gebruiken om de ongelijk-

matigheid in industrieel verbruik te verbeteren. Voor 

wat het civielverbruik betreft staan zij echter voor 

dezelfde moeilijkheid als de waterbedrijven, namelijk 

de met de natuur samenhangende inelasticiteit van de 

vraag, waarmede ook een zekere ongevoeligheid voor 

prijsmanipulaties gepaard pleegt te gaan. De water-

bedrijven beschikken behalve over de tariefdifferen-

tiatie dan ook nog over de mogelijkheid van het ver-

leggen van de voorraadvorming naar de industriële af-

nemers. 

ad f):  

Behalve bij getij- of waterkrachtcentrales is de vesti-

gingsplaats voor de energiebedrijven doorgaans vrij te 

kiezen mits het koelwaterprobleem afdoende is opgelost. 

Anders is dit met het water. De natuurlijke eigenschap-

pen van de grondstof voor de zoetwaterproduktie beperken 

de vrijheid i het kiezen van vestigingsplaats. Ook in 

het geval van zilt en brak water geldt dit, daar in der-

gelijk water geen sterke wisselingen in zoutgehalte mogen 

voorkomen, daar de ontziltingsinstallatie bij de huidige 

stand van de techniek geen wisselingen in zoutgehalte 

verdragen. 
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ad g):  
De omstandigheid dat het buizenstelsel ondergronds moet 

worden aangebracht en de aard van de waterbouwkundige-

installaties, nodig bij oppervlaktewaterwinning, brengen 

met zich mede dat reeds voortijdig met toenEme van de 

vraag rekening moet worden gehouden. - Bij de energie-

bedrijven kan althans het bovengronds transportleiding-

net gelijk uitgroeien met de toename van de vraag, ter-

wijl de technische mogelijkheid tot uitbreiding van de 

centrale zelf steeds aanwezig is, hetgeen bij grond- en 

oppervlaktewaterwinning sterk afhankelijk is van het 

potentieel van de bron of rivier. 

ad h): 

Tenslotte verdienen de verschillen in monopoliepositie 

en een bijzondere verplichting, welke de watervoorziening 

van overheidswege heeft meegekregen en de vorm van de 

extra capaciteit voor brandblussing de aandacht. 

Wat de monopoliepositie betreft, is de electriciteits-

producent er wel verzekerd van in eigen kring geen con-

currentie te zullen ontmoeten, maar op het industrie-

energiegebied in strikte zin heeft hij te maken met de 

mogelijkheid van aanwending van aardgas of olie en met 

de eigen stroomopwekking door de industrie. 

Alleen de civiele voorziening met de bijbehorende over-

heidsdiensten, stad- en streekverlichting met spoor- en 

tramwegen is Els zuiver monopolie te beschouwen. Deze 

situatie gevoegd bij de technische mogelijkheid een con-

tinu produktiepatroon te kunnen aanhouden heeft onge- 
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twijfeld bijgedragen tot de invoering van differentiële 

tarieven, teneinde nieuwe deelmarkten voor civielgebruik 

buiten de avond- en vroege morgenuren te veroveren en de 

industrie tot een aan het civiel afnamepatroon aansluiten-

de afname te bewegen. 

Het is begrijpelijk dat hier met zuiver commerciële 

middelen het verschijnsel van de overcapaciteit werdt 

bestreden, zoals door Gelissen en Snel beschreven. 

De geheel andere situatie op monepeliegebied en de 

bijzondere historisch verklaarbare neventaken bij d2 

waterdienst, gevoegd bij de aan de watertechniek in-

haerente ondeelbaarheden voor heden en toekomst heeft 

vanouds tot een geheel ander tariefbeleid geleid. 

Enerzijds werd de waterdienst, bij een uiterst laag 

gehouden tarief, terwille van de bevordering der hygiëne 

toch gedwongen om voer de toekomstige bevolkingsgroei 

tijdig tot expansie over te gaan, waardoor zij reeds 

vroeg in de subsidiesfeer geraakte. Daar kwamen nog de 

zware offers voor de handhaving van een voldoende blus-

watercapaciteit bij. Anderzijds kon zij uitwijken om 

langs technische weg haar produktie- en distributie-

apparaat dusdanig in te richten dat splitsing in pro- 

duktie mogelijk werd om aldus de kosten van overcapaciteit 

grotendeels tot de civiele sektor te beperken. Tevens werd 

de levering van halfprodukten mogelijk en zelfs van gedes-

tilleerd en ultra puur water voor bijzondere produktie- 

processen. 

De mogelijkheid tet aanvulling van de grond- of oppervlakte-

wateren door ontzilting zal op de toekomstige ontwikkeling 
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der watervoorziening van invloed zijn. De grondwater-

winning, welke cp vele plaatsen aan roofbouw dreigt 

te vervallen, zal daardoor in de toekomst hersteld 

kunnen worden. Maar - en dit is een kardinaal ver- 

schilpunt met de energievoorziening - een aanmoediging 

van het verbruik in tijden van geringe vraag, hoe belang-

rijk ook om een gelijkmatige produktie en de ideale 

"bad-factor" te bereiken, zal wegens de schaarste en 

onmogelijkheid van aanvulling of aanvullings-onzeker-

heden bij oppervlaktewater achterwege mceten blijven. 

Hierover zal in de volgende paragraaf over de onzeker-

heid nog nader worden uitgeweid. 

Toch heeft de waterwereld van de differentiële tarief-

politiek der electrische collega's kunnen leren en wel 

door de "tariffs-croissants" van Shuvall en de conceptie 

van Albach, die evenwel de mogelijkheid van stimulering 

van de afzet heeft overschat. 

Met de invoering der moderne ontziltingsmethoden met 

speciale industriële buizennetten en met het verdwijnen 

(verschindend "klein" = Albach) van de variabele kosten, 

kcffien de waterbedrijven in de gelegenheid de tariefstel-

ling geheel volgens het door de industrie gekozen capa-

citeitsbeslag in te richten met verschuiving der voor-

raadvorming naar deze industriële afnemers. 

Ten onzent is het vooral Tander geweest, die in zijn 

baanbrekend artikel in 1958 op de noodzaak gewezen heeft 

om de sprong naar de begrenzer te wagen. Zijn voornaamste 

overwegingen waren daarbij o.m. dat voorkomen moet worden 
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dat als gevolg van te lage prijzen, misbruik en ver-

kwisting in de hand wordt gewerkt. Daarnaast dient de 

maximale belasting om technische en economische redenen 

tot een minimum te worden beperkt. Het technisch middel 

daartoe bestaat uit een toestel waardoor de maximale 

doorstroming wordt begrensd tot de capaciteit die de 

verbruiker zelf heeft kunnen kiezen. 

"Al naar gelang de gecontracteerde capaciteit in plaats 

"van e uur gedurende 16 of 24 uur wordt aangewend, stijgt 
"de afgenomen hoeveelheid tot het dubbele resp. drievou-

"dige en de kostprijs per geleverde m3 water wordt lager. 

"De prikkel om de afname te spreiden is in de opzet van 

"het tarief in sterke mate aanwezig." 264) 

Tender benadrukt de onontbeerlijkheid van het persoonlijke 

contact met de ondernemers bij de invoering van een nieuw 

tariefsysteem, als het onderhavige. 

Het zou na 1960 blijken dat de begrenzer inderdaad het 

logische sluitstuk zou zijn op de navolging van het door 

de energiebedrijven gegeven voorbeeld van de capaciteits-

tarieven. 

Van Nes had zich in 1964 zeer verdienstelijk gemaakt 

met de vergelijking van in ons land toegepaste moderne 

tariefvormen en wees daarbij op het groot belang van het 

kiezen van de juiste verhouding tussen de hoogte van het 

capaciteitsbedrag en de m 3 prijs. Indien n.l. het varia- 
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bele prijsdeel het vaste prijsdeel gaat overtreffen, 

merken piekverbruikers weinig van de relatief hoge 

kosten, die zij veroorzaken en merken de gelijkmatige 

verbruikers weinig van de waardering welke zij van be-

drijfszijde zouden verdienen. 265) De Tariefcommissie 

constateerde bij de behandeling van dit verdelings-

probleem terecht: 266) 

"- Op grond van beleidsoverwegingen is het dan ook geboden 

"de m3-prijs niet te laag te nemen en de verdeling van de 

"kosten, die aan vastrecht en aan de prijs per m 3 worden 
"toegerekend, met beleid zodanig te kiezen, dat de boven-

"genoemde twee doelstellingen zo goed mogelijk worden be-

"naderd. Dit houdt in, dat de vaststelling van een meter-

"tarief niet alleen een boekhoudkundig probleem is, maar 

"evenzeer een beleidsprobleem." 

De poging in Zeeuwsch-Vlaanderen om toch evenals de 

energiebedrijven af te rekenen op basis van de opge-

treden maximale belasting, dus zonder begrenzer, bleek 

ook al vanwege de kostbare meetapparatuur geen succes. 

Het is interessant de motivering te volgen van de con-

troller der Waterleiding Maatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen 

in 1968 bij diens voorstel over te gaan tot toepassing 

van begrenzers met een eenvoudig capaciteitstarief. 

De motivering bevatte de volgende punten: 
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Gezien de noodzaak van beperking van de investering is 

betere benutting van het leidingnet noodzakelijk. De 

voorgestelde tariefsvorm biedt hiertoe goede mogelijk-

heden. De verbruiker kan zonodig voorraadreservoirs 

aanleggen, waarbij een voordeel van ca. 20 procent per 

ra 3 te bereiken is (bij volledige continu-afname). Het 

momenteel bij de maatschappij bestaande tarief van 

maximale afname heeft de volgende opbouw: 

de verbruiker dient een jaarlijkse afname te garanderen. 

Bedraagt het aantal bedrijfsuren 300 of meer, dan is het 

tarief per m 3 : 
f. 0,15 + f ' 1,/ 75 - 1 

bedraagt het aantal bedrijfsuren minder dan 300, dan be-

draagt de prijs per m3  f. 0,40 + (300 - N) x 0,001. 

het totaal verbruik in een periode van vier weken N = het opgetreden maximum verbruik in m37h in nzelrde 
periode van vier weken. 267) 

Bezweren tegen dit tarief zijn: 

a. de capaciteit wordt niet beperkt; 

b. de meetapparatuur is vrij kostbaar - men betaalde 

eenvoudig de "boete" op de onregelmatigheid - 

vergt nogal wat onáérhoud - en is slechts bij ver-

bruikers t.v. boven 1 miljoen m3 met een speciaal 

contract verantwoord. 

Bij tarief op basis van ter beschikking gestelde capa-

citeit is een bedrijfstijd van 2.000 uur tot uitgangs-

punt genomen. Deze bedrijfstijd wordt bij regelmatige 

afname tijdens een 8-urige werkdag in het algemeen wel 

gehaald. Dit capaciteitstarief moet niet tot de zeer 

grote verbruikers beperkt blijven doch dient reeds met 

cen capaciteitsbegrenzer van 3 m3 te beginnen. 
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Op 1 januari 1971 zag het tarief voor grootverbruik er 

voor heel Zeeland als volgt uit: 

omschrijving 

1. voor elke m3 beschikbaar 
gestelde uurcapaciteit is 
per jaar verschuldigd 

2. het afgenomen water wordt 
berekend tegen 

f. 700,- f. 400,- f. 250,- 

f. 	0,34f. 	0,42 f. 	0,60 

Tarieven IIa en IIb gelden uitsluitend voor kleinere af-

nemers met een relatief lage bedrijfstijd; als kriteria 

gelden hierbij:. 

maximale jaarafname 20.000 ra3 (na); 
benodigde capaciteit kleiner of gelijk aan 10 m 3 per uur 

(na en IIb). 
Conclusie:  

De eenvormigheid in het produktieproces, welke bij de 

energiebedrijven regel is, moet men bij de waterbedrijven 

door de geografische, klimatologische en meteorologische 

verschillen van de winplaatsen missen. Combinatie van 

grond-, oppervlaktewater en ontzilt water leiden tot 

samenvoegingen van deelbedrijven, elk met eigen produktie-

karakteristiek. Deze eigenaardigheden bij het natuurprodukt 

water hebben de tendens in zich om de differentiatie, 

welke bij de produktie ontstaat, ook in de distributie 

door te zetten in reëel verschillende eindprodukten, elk 

afgestemd op de behoeften der onderscheiden categorieën 
verbruikers. 

De civiele afnemers blijven de minst gemakkelijk te be-
, 
invloeden klasse, gebonden als deze is door de leefge- 
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woonten. Zolang sprake is van een zeer beperkte elasti-

citeit in produktie van een en dezelfde watersoort, die 

voor universeel gebruik dienen kan voor mens, dier, 

plant en industrie moet men zijn toevlucht nemen tot 

reele distributie met premies op gelijkmatig gebruik 

en spertarieven bij overmatig gebruik. Het statisch 

karakter van deze distributie - produktie van één 

produkt - maakt hantering van de ongelijkmatigheids-

faktor gecorrigeerd met de diversiteitsfaktor tot de 

enige mogelijkheid om een niet-expansieve waterdistri-

butie door de seizoenen heen te kunnen garanderen. - 

(zie Eutsler Herring public utilities 1934 - passim) 

Bij een gedifferentieerde waterproduktie, waarbij 

naast het bacteriologisch betrouwbaar produkt, ook 

werkwater, gedestilleerd water en ultra-puur water 

wordt geproduceerd, kan, indien de piek van de con-

sumptie in engere zin t.o.v. de industriepiek relatief 

laag is, volstaan worden met tariefiëring naar tappunt-

waarde zonder meter. Daarnaast dient in de contracten 

met industrie en landbouw de voorraadplicht te worden 

opgenomen om daardoor een gelijkmatige afname te be-

vorderen. 

Het voorgaande geldt voor een ideaal produktiepatroon, 

waarbij van een relatieve overvloed van grondstof 

sprake is. Wat de tariefiëring naar tappunten betreft, 

waarover hieronder meer, kan gesteld, dat deze methode 

overeenkomt met de aanslag volgens de doorlaatgrootte 

(kaliber) uit de tijd der Romeinse aquaducten. 
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"Two-Part" Tarief:  

Na deze korte conclusie dienen enkele punten nader te 

worden toegelicht mede in verband met het rapport 

"Cost of Water" van het Internationaal Watercongres 

Barcelona 1969. 

Allereerst het "two-part" tarief, aanbevolen onder 

conclusie punt 6 van genoemd rapport. De vraag, althans 

de omvang van de civiele vraag is onzeker, ongeacht de 

numerieke bekendheid van de aansluitingen. Deze aan-

sluitingen betekenen een vast gegeven. Daar sluimeren 

de potentiële aanslagen op de capaciteit der bedrijven. 

Welke middelen staan ten dienste om in de vaste aanslag 

van het "two-part" tarief de vergoeding voor het beschik-

baarheidsnut tot uiting te brengen? Er bestaat een tame.- 

lijk grof middel namelijk de grootte van de geïnstal-

leerde meetapparatuur. Hierover Morgenthaler 268): 

"Auch die ZKhlergrsse ke;nnte als Massstab in Betracht 

"gezogen werden. Er ware leichter zu erfassen und wiirde 

"keinen allzu aufwendigen Xnderungsdienst erfordern. 

"Seine besonderen Nachteile lëgen in einer sehr groben 

"Abstufung; eine feinere Unterteilung der Zëhlergr'jssen 

"stnde den Rationalisierungsbestrebungen (Vereinheit-

"lichung fir Einbau, tiberholung und Lagerhaltung) ent-

"gegen. 

Een meer verfijnde methode is de inveering van een aan-

slagstelsel volgens de tappuntwaarde, waarin verdiscon-

teerd wordt de aard van de aanwezige aftapinstallatie. 

(zie Hfdst. IV, par. 2) 
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Daarnaast dient de meter bij het tweede deel van het 

"two-part" tarief voor de registratie van het werkelijk 

gebruik en het is daarmede dat getracht moet worden aan 

conclusie 1 van het genoemd rapport te voldoen, te weten 

door toepassing van progressieve tarieven. Het is nodig 

hier even het volgende te memoreren: 

De verbruiken zullen wisselen met de klimatologische om-

standigheden - bij hitte veel, bij koude minder verbruik. 

De aanvoer- of produktiemogelijkheden variëren omgekeerd, 

bij hitte minder, bij koude normale produktie, maar nooit 

zo ruim om volle bezetting van de aanwezige capaciteit na 

te kunnen streven. 

Erger is het gesteld met de kwaliteit, welke terugloopt 

in hitte en de verdamping die dan toeneemt. Tegen net 

bijna onmeetbaar risico van de verminderende opbrengst 

tengevolge der klimatologische omstandigheden dienen 

reserves aangehouden en moeten extra-kosten veroorzakende 

werkmethoden toegepast. De receptuur 1) namelijk van de 

hydrologie in tijden van aanhoudende droogte geven een 

sterke kcstenstijging te zien, welke omgekeerd evenredig 

groeit met de afnemende wateropbrengst. Hier past dus 

verwijzing naar Samuelson, waar hij op het onjuiste wijst, 

dat het loslaten van prijsvorming naar marginale kosten 

de afnemer aanmoedigt in piekperioden mégr af te nemen 

dan waartoe hij bereid zou zijn als de prijsbepaling 

tegen de werkelijk hogere kosten zou plaatsvinden. 269) 

Erger is nog dat de laatste jaren duidelijk is geworden, 

dat naast de klimatologische omstandigheden, de onvoor- 

1)  hieronder te verstaan de scala der chemicaliendosering 
vereist bij verschillende vervuilingsgraden. 
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spelbare mate van vervuiling der oppervlaktewateren een 

buiten de risico's van de nationale waterhuishouding 

vallend probleem betekent. 

Hierover zal verder in par. 7 aandacht werden geschonken, 
daar men hier aan de grens komt van hetgeen nog als kost-

prijs mag worden beschouwd. 

Thans enige aspekten van de industri;le watervoorziening. 

In de moderne ontwikkeling, waarbij de variabele kosten 

praktisch in het minimum verdwijnen en zoals bij de ont-

zilting zelfs de brandstof een constant kostenkarakter 

verkrijgt, komt het capaciteitstarief naar door de in-

dustrie zelf gekozen m 3/h capaciteit voor 8760 uur per 

jaar naar voren. De ingewikkelde en kostbare zelf-regis- 

trerende meet-apparatuur uit de aanlooptijd van de levering 

aan de industrie kan thans vervangen worden door een een-

voudige meetinrichting, welke dient voor restitutie van 

transportenergiekosten indien de afname enige tijd is 

gestaakt. Ook dient de meter voor het verzamelen van 

statistische gegevens. 

Zoals uit het voorgaand betoog over de civiele behoefte 

bleek, is een nabootsen van de energie-politiek om in 

tijd van overvloed door lagere tarieven de produktie tot 

het optimum op te voeren onmogelijk i.v.m. de verspil-

lingstendens bij het publiek en vooral ook de bezorgheid 

voor aantasting der zo nodige natuurlijke reserves. Zie 

in dit verband de aanwijzingen van het Rijksinstituut 

voor drinkwater voor het doelmatig beheer van de win-

plaats St. Jansteen, Hfdst. III. 
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Hetgeen wel tot de mogelijkheden behoort is een tijdelijk 

opschorten van de verplichting tot recycling van de gele-

verde waterhoeveelheden in de schaarse tijden van over-

vloed. Deze tegemoetkoming krijgt dus meer het karakter 

van een kostenreduktie in natura, omdat tijdelijk de re-

cycling achterwege mag blijven. In geen geval evenwel 

mag de zuiveringsplicht voor het afvalwater worden ver-

licht of vergemakkelijkt. 

Deelmarkten:_  

Wat ne da deelmarkten tetreft is van nature een verdeling 

tussen civiele, agrarische en industriële voorziening als 

het ware gegeven. 

Voor de civiele en industrigle voorziening zijn in het 

voorafgaande voldoende gegevens verstrekt, waaruit 

concludeerd mag worden dat hier inderdaad van separate 

markten sprake is. - Toch is het ook mogelijk gebleken 

om voor de agrarische sektor een bijzondere markt te 

scheppen. 

In Zeeuwsch-Vlaanderen is een 100 % boerderijenplan ont-

worpen en in 6 jaren voltooid dat de algehele aansluiting 

beoogde van alle agrarische bedrijver in dit 1200 km - 

buizenlengte vereisende gebied. De w!'ijwillige aansluiting 

werd met volledige instemming van de agrarische bevolking 

voltooid op basis van landelijk als exhorbitant hoog be-

schouwde tarieven. Hier werd ook een "two-part" tarief 

toegepast, waarbij de sleutel voor de beschikbaarheid 

gevonden werd in de grootte van de oppervlakte der 

agrariers. Voor de gebruiksnuttigheid werd een uniform 
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m 3-tarief afgesloten. De investeringen waren door het 

relatief kleine diameter vereisende buizenstelsel in-

derdaad zichtbaar te localiseren. Deze deelmarkt kon 

dan ook na voltooilng als self-supporting worden aan-

gemerkt. 

Recreatie-industrie:  

Ook bij deze nieuwe tak van dienst, die uiteraard in 

de zomertijd grote moeilijkheden met zich brengt, is 

deelmarkt-formatie zeer wel mogelijk. Het consumer-

surplus zal dan onder zware beproeving komen. 
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Par. 6  Onzekerheid - veiligheid - subsidie. 

In het voorafgaande vindt de lezer gegevens bijeen uit de 

praktijk van de watervoorziening. Het zijn meest simpele 

feiten, waaruit bleek dat kundige ingenieurs van de oud-

heid tot heden voor telkens weer korter wordende perioden 

aan de bestaande of te verwachten behoefte aan zoet water 

met niet al te gecompliceerde methoden wisten te voldoen. 

Het was wellicht gewaagd een zo groot probleem eigenlijk 

onopvallend te tekenen. 

Die het vraagstuk tot heden niet kenden, vonden waarschijn-

lijk niet meer dan een reeks van feiten, waarvan mogelijk 

enkele wel voor hen interessant waren. De kenners daaren-

tegen vonden uiteraard weinig of geen nieuws en beiden 

zullen geneigd zijn zich af te vragen of het wel aangaat 

dit probleem zo zonder illustratief cijfermateriaal en 

ingewikkelde berekeningen te benaderen. 

Dit laatste te meer, omdat toch door verdienstelijke be-

drijfseconomen en ingenieurs verfijnde tarieftechnieken 

zijn uitgedacht, om maar tot de zo begeerde kostenechtheid 

en kostendekking te geraken. In dit verband schrijft Barnea : 

270 

"However, actual water prices as a rule bear little 

"relation to the cost of water. For this reason no 

"water price statistics are given in this paper." 

Daarom werd volstaan met af en toe uitspraken te geven 

van wijze mannen, die buiten het hun toevertrouwde werk- 



- 183 - 

terrein in het nabije verleden hun mening gaven en hun 

vrees uitdrukten over de groeiende complexiteit van het-

geen zij reeds vroegtijdig als een buiten de bekende 

proporties uitgroeiend probleem beschouwden. 

De ontwikkelingsfase, waarin de watervoorziening zich 

thans bevindt of komt te verkeren, laat een statische 

benadering door een filigraan weefsel van berekeningen 

rond ongelijkmatigheids- en diversiteitsfaktor niet meer 

toe, omdat de verdeling van de zo schaars geworden grond-

stof, welke tot nieuwe gecompliceerde produktieprocessen 

dwingt, een uniforme verwerking ervan niet meer verdraagt. 

De strijd om de verdeling van de lasten van de piek gaat 

zich eigenlijk niet meer in collectief verband afspelen, 

maar individueel per groep en per produkt, Daarbij blijft 

nog slechts de inelasticiteit van de civiele vraag naar 

drinkwater het kernpunt, dat nu als vanzelf geisoleerd 

wordt van de andere deelmarkten. 

Deze paragraaf zou dan ook de bijzondere plaats moeten 

aangeven, welke de watervoorziening inneemt tussen dienst-

verleningsbedrijven welke ook over vaste verbindingen be-

schikken. De snelle evolutie van het waterprobleem kan 

eigenlijk niet beter worden geschetst dan door enkele 

kort op elkaar volgende uitspraken van Clemens, een ken-

ner der "utilities" bij uitstek. Gelijktijdig komt dan de 

herinnering op aan bepaalde opmerkingen uit vorige para-

grafen, zodat dan vanzelf een oriëntering over de proble-

matiek tot stand komt. 
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Clemens begint met een argeloze onopvallendheid, welke 

bijna misleidend aandoet, te constateren dat in verge-

lijking met overige dienstverleningen het waterwinbedrijf 

in wezen eenvoudig is. 271) 

Immers, vervolgt hij, het produkt wordt eigenlijk niet 

vervaardigd zoals electriciteit en vereist geen ingewik-

kelde apparatuur. Daarenboven bestaat opslagmogelijkheid, 

waardoor de "bad-factor" gunstig wordt bernvloed. Maar 

het droge jaar 1956 - Koenig spreekt van "the extensive 

droughts which afflicted the U.S. in the 10 years from 

1947 to 1957" 272) - doet Clemens in heel andere geest 

vervolgen: 

"The business is so frequently unprofitable that it is 

"unattractive to private capital." 273) 

Uit de volgende constatering blijkt dat Clemens aanvoelt 

dat de capaciteitsgrens voor het natuurlijke water nadert. 
274) 

"The publicly owned systems at any rate have been more 

"coneerned with conservation in order to avoid the 

"necessity of developing new sources of supply, a major 

"and sometimes a serious problem." 

Streng oordeelt hij verder over de van overheidswege aan 

de waterdienst opgelegde brandblub-funktie, waarvan hij 

stelt: the oost of which must be publicly borne". 275) 

In de nog tamelijk rustige periode van rond 1956 konden 

de bedrijfseconomen zich in de eigenlijk als statisch te 

beschouwen distributiebedrijven met bekende opbrengsten 
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en bekende afzet uitleven in het ontleden van de ver-

bruiksgrafieken en op fijn genuanceerde wijze de piek-

belastingen uitsplitsen naar de ongelijkmatigheid en 

diversiteit in afname. Het ging nog om een en hetzelfde 

consumptiemiddel met alleen als echte doorn in het be-

drijfseconomisch oog de voorgeschreven reservecapaciteit 

voor brandblussing, waarvan Clemens stelt: 

"fire protection service may require production, storage, 

"and distribution facilities that are far beyond normal." 
276) 

De na-oorlogsjaren hadden een geruisloos, maar onverant-

woord gebruik te zien gegeven van deze overcapaciteit voor 

aansluiting van nieuwe woonwijken, waar het verbruik door 

de moderne binnenhuisinstallaties snel tot ongekende hoogte 

steeg. Daarbij kwam nog de wens van de overheid, zowel ten 

onzent als in België en elders, om ook de voorheen als on-

rendabel beschouwde gebieden van water te voorzien en om 

tevens de infrastruktuur te verbeteren. 

Boor de "Achtste nota inzake de industrialisatie van 

Nederland" werd het dan ook mogelijk de verruiming van 

de waterwinning ten behoeve van nieuwe industrie ter 

hand te nemen o.a. door de uitvoering van het Spaar-

bekkenplan in Zeeuwsch-Vlaanderen, later gevolgd door 

een waterfabriek. (zie Hfdst. II) 

Zo kwamen tevens ongemerkt de deelmarkten tot stand en 

met de waterleiding Oostelijk-Gelderland als gangmaker 

ging men voor het industriële verbruik eigenlijk de weg 

op van gedwongen gelijkmatige afname, teneinde de pieken 



- 186 - 

te kunnen beheersen en intussen te kunnen uitzien naar 

nieuwe mogelijkheden van waterwinning. Nog was de ver-

vuiling niet in een voor ons land onbekende mate, zoals 

thans, doorgedrongen. 

Intussen werd voor de aansluiting der onrendabele ge-

bieden evenals voor de infrastructuurverbetering van 

overheidswege subsidie verleend. De deelmarkt voor de 

agrarische voorziening, in Zeeuwsch-Vlaanderen Boerde-

rijenplan genaamd, ontstond. Deze markt bleek relatief 

hoge tarieven te kunnen verdragen vanwege het groeiend 

inzicht in de betekenis van betrouwbaar water in de land-

bouwsector. De economen kwamen in een periode van overleg. 

Er ontstond strijd met de overheid over het hoe lang en in 

welke vorm de nodige subsidie moest worden verleend. 

De water- ingenieurs bespeurden in dit voor hen ook nieuw 

tijdperk dat zij bij het toepassen van voorheen praktisch 

nog onbekende winningsmiddelen met de hulp van andere 

wetenschappen moesten gaan werken. De in Hfdst. II ge-

signaleerde uitbreiding der specialisten bij het water-

speurwerk begon een climax te bereiken bij de laatste 

fase in de ontwikkeling namelijk bij de ontzilting, al 

of niet met toepassing van kernenergie; het laatste zal 

het geval zijn in België te Zeebrugge. 

Intussen waren in de groot-verbruikerscontracten voor-

schriften over inhoud van eigen waterreservoirs op de 

fabrieksterreinen geen uitzondering meer. De strijd om 



- 187 - 

de piek te verlagen werd in wezen met technische middelen 

gestreden. Het tijdperk der meervoudige buisleidingen van 

de Romeinen herleefde. Op de deelmarkten werden thans ver-

schillende produkten verhandeld. 

Hier deed zich een parallel voor met de electriciteits-

bedrijven, die naast energie voor verlichting en ander 

huishoudelijk gebruik als laagspanning ook energie voor 

kracht leveren in de vorm van hoogspanning. 

Bij het Etzelwerk in Einsiedeln 277), waar een hydro-

electrische centrale geexploiteerd wordt voor de spoor-

wegen en voor de civiele behoeften, zijn de activiteiten 

voor elke categorie ineen aparte maatschappij onderge-

bracht, zoals in Zeeuwsch-Vlaanderen vóór de fusie, ook 

voor de industrie-waterwinning een aparte N.V. was opge-

richt, naast de bestaande maatschappij voor de drinkwater-

voorziening. 

Het piekprobleem werd door al deze separate voorzieningen 

teruggebracht tot de problematiek rond het civiele vraag- 

patroon en kreeg intensieve bestudering o.a. door Albach. 
(zie par. 2) 

De eigenlijke "bottle-neck" bevond zich thans aan de 

produktiezijde en werd mede door de voortschrijdende ver-

vuiling van het oppervlaktewater een algemeen verschijnsel. 

Opnieuw moesten tot dan toe onbekende deskundigen worden 

aangetrokken. Kunstmatige spaarbekkens met vernuftige 

waterstaatkundige constructies en waterdichte bekledingen, 

open aanvoerkanalen brachten steeds weer nieuwe deskundigen 

op het terrein der waterbeheersing en waterzuivering; 

onder de laatste limnologen. 
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Dan volgt de kernenergie als gemeenschappelijke kracht-

bron voor opwekking van electrische energie en voor de 

ontzilting van zout of brak water. Een nieuw verschijn-

sel doet zich voor daar zel's de brandstof een ondeel-

baarheid gaat vormen en in het Euratom Economic Hand-

book ook onder de vaste kosten wordt opgenomen 278) 

Fixed costs: 

- fixed capital costs: 

- plant 

- fuel charge 

- fixed operating and mainte- 
nance costs 

- insurance. 

De vaste kosten blijven stijgen. De groot-verbruikers-

contracten worden korter en zijn in feite overeenkomsten 

tot het leveren van beschikbaarheidsnut, waarin de kosten 

van het verbruik eigenlijk zijn begrepen en slechts gese-

pareerd opkomen bij het restitutie-vraagstuk, wanneer de 

industrie stopt en alleen wat chemicaliën en stroomkosten 

behoeven gerestitueerd te worden. Nu herleeft in feite het 

zuiver capaciteitstarief van de Romeinen. 

De factor der onzekerheid komt in deze periode bij de 

investeringsbeslissingen steeds zwaarder wegen. De aan-

houdende droogte van na 1970 leert dat de opvangwerken 

bij de oppervlaktewaterwinning ver uit dienen te gaan 

boven de te verwachten vraag, daar zowel de inname-tijd 

als de te verwachten hoeveelheden aan grote schommelingen 

onderhevig zijn. 
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Borchert schrijft: 279) 

"There is a whole range of conditions between extreme 

"flood and extreme drought. Any of these conditons has 

"a certain prohability of occurrence." 

Kish 280) vat dit probleem aldus samen: 

"contrasted with our supply of sweet, unpolluted water 

"that is rapidly shrinking with the growth of population 

"and the continuous increase in industrial and domestic 

"waste substances dumped into our rivers and lakes, the 

"world ocean presents a virtually unlimited source of 

"water." 

Het tijdperk der toegepaste kernenergie komt intussen 

nader en met de toepassing ervan voor de ontzilting 

wordt water een der moeilijkste produkten niet alleen 

voor de economen zoals Barnea schrijft: 

"Water is for the economist the most difficult commodity 

"to handle and in many respects a unique commodity - 

"and that perhaps not only for the economist." 281) 

Het centrum voor "Saline Water Research" geeft de synthese: 

"Future water demand cannot be met from surface reservoirs 

"alone. More water can be provided at a lower unit cost 

"if development of surface water, ground water, and de-

"salinated water sources are properly coordinated. 

"Desalinated water, though usually provided at a higher 
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"unit cost compared to other sources, can be economical 

"when the entire water resource system is considered." 
282) 

Waar het thans om gaat is het verkrijgen van absolute 

zekerheid over de omvang van de gekozen produktie, on-

geacht nog het bedrag der te brengen offers. 

Er ontstaat een merkwaardige tegenstelling in deze periode 

van het beproeven der ontziltingsmethoden en wel enerzijds:  

- de exactheid der te brengen offers bij de conventionele 

winningsmethoden en de onzekerheid over de opbrengsten 

ervan, ongeacht de capaciteit der werken, 	anderzijds: 

- de exactheid der te verwachten opbrengsten bij een 

bepaalde combinatie van productiemiddelen hetzij met 

toepassing van fossiele brandstof of kernenergie bij 

ontzilting van zout of brak water, gepaard met onzeker-

heden over het kostenverloop wegens onbekendheid met de 

levensduur van bepaalde onderdelen der installatie. 

De vervuiling van oppervlaktewater en rivieren, die bege-

leid wordt door bijna ongekende droogteverschijnselen, 

wordt intussen als een grote bedreiging voor de leefbaar-

heid ondervonden. 

Goontz en Gable verruimen in hun omschrijving het doel 

der dienstverlening met toevoeging van het begrip 

"veiligheid" 

"so promote the safety, health of welfare of the public." 
283) 

Ook de conventionele oppervlakte-waterwinning draagt in 

aanzienlijke mate door intensief chemicaliëngebruik aan 
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de vervuiling bij. Door Pieper werd in een recente voor-

dracht aangetoond dat de eerste in aanbouw zijnde gecom-

bineerde vuilverbrandings-electriciteitsopwekking-

ontziltingsinstallatie in de Botlek in dit verband bij-

zondere nevenaspecten vertoont, welke voor de gemeenschap 

in haar geheel van belang zijn: 284) 

"Voor een geindustrialiseerd gebied van ca. 1.000.000 

"inwoners kan verwacht worden: 

" - dat jaarlijks de aan de rivier toe te voeren chemi- 
It 	caliën verminderd kunnen worden van 57.500 ton tot 
ti 	22.500 ton; 
" - dat in hetzelfde gebied per jaar plm. 90.000 ton stook-
t, 	olie minder verstookt behoeft te worden; 

" - dat de bestaande drinkwaterbedrijven ontlast worden en 

de investering voor uitbreiding nog langere tijd kunnen 

uitstellen, terwijl ook eventuele afvalnabehandelings-

installaties minder investering zullen vergen; 

" - dat in geval van gevaarlijke rivierbesmetting nog een 
?V 	alternatieve bron ter beschikking staat, van waaruit 
yy 	desnoods in de eerste behoefte van de bevolking kan 
f? 	worden voorzien; 

" - dat ook voor de industrie belangrijke besparingen kunnen 
yt 	optreden door vermindering van corrosie of produktiever- 
?, 	ontreiniging." 

Koenig 285) wijst in dit verband op het omvangrijk onder-

zoek dat door het departement van binnenlandse Zaken in 

U.S.A. werd verricht op ontziltingsgebied en gericht is 

op "the long-range welfare of the country". 
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De "social imbalance controversy" van o.a. Mc. Connell 

wordt zichtbaar 286) en de "planning lacunae" van 

Galbraith manifesteren zich. 287) 

Het besluit van Lodewijk XIV van 1720 cm de burgerij 

van St. Winoksbergen goed en betrouwbaar drinkwater te 

verschaffen en wel met defensie-gelden komt nu weer in 

ander en nog moderner licht. Ook in deze tijden kunnen 

de budgetten voor defensie redding brengen om de finan-

ciering mogelijk te maken van werken, als ontziltings-

installaties die ons worden opgedrongen door moderne in 

wezen vijandelijke naties, al zijn zij met ons verbonden 

door papieren overeenkomsten. 

Zo zou dan aan de eigenlijk onbegrijpelijke uitspraak 

van Adam Smith een nieuwe en zinvolle betekenis kunnen 

worden gegeven, daar waar hij spreekt over defensie als 

"the noblest of all arts" maar er aan toevoegt: 

"in modern times many different causes contribute to 

"render the defence of the society more expensive." 
288) 

Onder dezelfde Lodewijk treft men een besluit aan, waar-

bij 	nleg van de waterleiding voor Ieperen geheel 

h fonds perdu geschiedde maar het onderhoud niet voor 
subsidie in aanmerking is gekomen. 

Versailles ca 29 May 1632 

"Messieure, 

du 25e de ce mois m'a esté rendue. les 

habitans de vostre ville tireront un si grand avantage 

de la fontaine qui s'y fait que bien loin que le Roy 
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vous descharge de son entretien, vous estes bien heureux 

que Sa Majesté ne vous demande point l'argent qu'il luy 

couste pour la faire venir h Ypres. Je suis 
Messieurs 

Votre affectionné serviteur 

Delouvois." 

De econoom heeft het in het ontziltingstijdperk zeer 

moeilijk en moet zich dienaar weten van al die nieuwe 

meesters, die zich met de watertaak gaan bemoeien. 

Van het verschil tussen "uncertainty and risk", meester-

lijk beschreven door Knight 289) blijft hij doordrongen. 

De "uncertainty" doet hem bij het hanteren van Shilling-

law's regels 290) inzien dat eventuele onzekerheid over 

de maximaal haalbare produktie het kaartenhuis der "present-

value" berekeningen doet invallen, terwijl hem de zekerheid 

aantrekt van de produktie bij ontzilting met fossiele brand-

stof of kernenergie al is deze methode, de laatste vooral, 

naar de huidige maatstaven relatief duur te noemen. 

In deze fase past een aanhaling van Galbraith: 291) 

"The cost and associated risk can be greatly reduced if 

"the state pays for more exalted technical development 

"or guarantees a market for the technically advanced 

"product." 

Koenig spreekt over dit dilemna aldus: 292) 

"Finally, it should be recognized that criteria other 

"than economie may sometimes be used to decide that a 

"saline-water-conversion plant is to be installed - or 



- 194 - 

"more precisely, there may be criteria other than 

"economic which demand the installation of a saline-

"water-conversion plant even though that plant is 

"not more economical than alternative method." 

Wel dient de econoom de ontwerpers en constructeurs 

ervan te overtuigen, dat de nieuwe technologische ont-

wikkeling gepaard gaat, zeker in de aanlooptijd, met 

vergroting van risico, waardoor een ruime reserve-

capaciteit aanwezig moet zijn voor het opvangen van 

calamiteiten en extra onderhoud, teneinde de geplande 

produktie ook werkelijk te kunnen bereiken. 

Daarnaast is een meer permanent en intensief benutten 

van het instituut der verzekeringen geboden, zowel 

tijdens de constructie als de levensduur der instal-

laties. Het Euratom Handbook 293) schrijft: 

"the annual insurance premiums are by no means a 

"negligible item. They are of course fixed costs." 

Ook in de "Guide to the costing of water from nuclear 

desalination plants" 294) heeft de post "insurance" 

thans een plaats onder "the more important terms". 

Bradbury vermeldt in zijn "costs and costing procedures 

in desalination" 295): 

"insurances will be needed to safeguard the capital 

"investment against normal hazards of nature, and also 
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"such special hazards as are deemed necessary from the 

"nature of the desalination process." 

De econoom helpt de constructeurs over de zozeer ver-

breide mening heen van "ons kan niets gebeuren". 

Daarom kan met zijn hulp het zo gevreesde onverantwoord 

voorbereid bouwen van kerncentrales worden voorkómen. 

In het Euratom Economic Handbook 1967, pag. 52, staat 

hierover: 

"the cosi of nuclear liability insurance depends on 

"the location safety characteristics and thermal 

"capacity of the nuclear plant, rather than the 

"capital costs." 

Bij de bijna geheel door technologische overwegingen 

beheerste dimensionering van het moderne waterwinning-

bedrijf wordt aan de econoom zware beperkingen opgelegd 

wat betreft de hantering van zijn tariefinstrumentarium 

ter bestrijding van de gevolgen der technische noodzake-

lijke overcapaciteit, welke die van de toekcmst voors-

hands nog sterk zal overtreffen. 

Dit geldt ook voor de voorzieningen, welke thans nog 

voor de conventionele winning moeten worden getroffen. 

In deze meng-periode van benutten der conventionele 

winningsmiddelen in samenwerking met ontziltingsinstal-

laties gaat het er om de afname te beperken wegens de 

onzekerheid van de aanvoer van het natuurlijke water. 

Daar ook het zoutgehalte van dit natuurlijk water af- 
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hankelijk is van vele seizoensinvloeden moet de ont-

ziltingsinstallatie altijd gereed gehouden worden om 

een dusdanige menging te verkrijgen, dat de drinkbaar-

heid niet in gevaar wordt gebracht. 

Barnea in zijn meer aangehaald werk schrijft onder het 

hoofd "The philosophy of water pricing": 296) 

"It is inadvisable for an energy-importing country to 

"underprice electricity, since so doing might lead to 

"the introduction of too many electricity-intensive 

"industries, while correct electricity pricing coupled 

"with an intensive electrification drive is the way to 

"develop the kind of electricity system which will con-

"tribute to the economic growth of an area without en-

"couraging the growth of industries unsuitable for the 

"energy conditions of the country. Similarly, intensive 

"water-resources development, coupled with realistic 

"water pricing, will prevent the possibility of water 

"shortages as an obstacle to economic development, and 

"will at the same time discourage the development of 

"water-intensive industries in areas where low-cost 

"water resources are limited and water costs are high." 

Slechts in tijden van relatieve ruimte, wanneer de natuur 

eens vrijgevig blijkt, kan de econoom toestaan dat de voor-

geschreven "recycling" van werkwater door de industrie 

tijdelijk mag worden onderbroken. Er wordt dan rabat ge-

geven in natura, niet in geld. 
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De voorgeschreven behandeling tot zuiveren van het 

afvalwater kan evenwel onder geen voorwaarde worden 

opgeheven. De tariefpolitiek dient derhalve gevoerd 

volgens conclusies 4 en 6 van het tariefrapport, uit-
gebracht op het B e  Congres van de International Water 

Supply Association 1969 luidende: 

Conclusie 4  
"In gebieden met waterschaarste kunnen met het doel het 

"verbruik af te remmen ten einde misbruik en verspilling 

"van water te voorkomen, of om bij de industrie het op-

"nieuw gebruiken van het water te stimuleren, progres-

"sieve tarieven worden toegepast." 

Conclusie 6  

"Ten einde een stabiele bedrijfsvoering van de water-

"leidingen te verzekeren en rekening houdende met het 

"feit dat een waterleiding vrijelijk en op ieder gewenst 

"ogenblik door de gebruikers kan worden benut, wordt aan-

"geraden de waterleidingbedrijven bepaalde vaste inkom-

"sten te garanderen die onafhankelijk zijn van de ver-

"bruikte hoeveelheid water. Daarom wordt gesuggereerd 

"in de tarieven een vast bedrag op te nemen voor het ter 

"beschikking stellen van de mogelijkheid tot waterafname, 

"onafhankelijk van het voor het afgenomen water verschul-
"digde bedrag." 

Zoals in Hfdst. IV, paragraaf 2 uiteengezet, blijken 

deze richtlijnen van het congres overeen te komen met 

de wensen van Albach voor wat conclusie 6 aangaat, ter- 
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wijl conclusie 4 beantwoordt aan het verlangen van 

Shuvall met diens "tarifs croissants". 

Interessant is in dit verband de studie van Wessels 	297) 

over de invloed welke een verdubbeling van de waterprijs 

zou betekenen op de kostprijzen van een uitgebreide serie 

fabrieksprodukten. Het bleek nu dat de invloed van een 

dergelijk rigoureuze verhoging in wezen te verwaarlozen 

viel en zich beperkte tot stijgingen van 1 % tot 2i % 

uitgezonderd in de kolenmijnen waar 7 % en bij de che-

mische industrie waar bijna 4 % verhoging werd berekend. 

Met deze waarneming kan de vrees voor al te flink optreden 

tegen de industrie bij de autoriteiten weggenomen worden. 

Een vergelijkend overzicht van de verschilpunten tussen 

water en aardgas, energie, telefoon, spoorwegen en lucht-

vaart zou een eentonig beeld geven, daar slechts enkele 

dezer diensten en dan nog slechts op onderdelen dezelfde 

eigenaardigheden als bij het water zouden vertonen. 

Daarom is getracht weer te geven op welke punten bij 

enkele van bovengenoemde dienstverleningen of onderdelen 

daarvan een met water overeenkomstige karakteristiek 

bestaat, welke van zo grote betekenis is, niet alleen 

voor de beheersing van de vraag maar ook voor de bepaling 

van omvang en aard der produktiemiddelen. Aldus kan dan 

langs de weg der afwijkingen nog eens geconstateerd worden, 

waarom de gebruikelijke tariefmethoden niet of slechts ten 

dele bij de waterdistributie kunnen worden toegepast. 
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Tot de essentialia voor een perfect inzicht in de 

capaciteit, de afzetbare produktie en het beheersen 

van de vraag behoren:: 

a) zekerheid over de hoeveelheid grondstof of 

materieel; over de hoeveelheid gereed produkt of 

beschikbaar dienstbetoon, zekerheid of met de ge-

plande of geinstalleerde capaciteit ook de daarbij 

behorende produktie kan worden gehaald; 

b) de mogelijkheid om het verbruik via deelmarkten te 

kunnen stimuleren; 

c) de afwezigheid van technisch noodzakelijke ondeel-

baarheden bij uitbreiding der produktie; 

d) de afwezigheid van bijzondere verplichtingen. 

ad a: 

Bij de conventionele waterwinning bestaat instede van 

zekerheid een onzekerheid en bij grondwatervoorzieningen 

waar de zoutgrens opdringt bovendien nog een eindigheid. 

Bij aardgas is deze eindigheid geen toevallig verschijn-

sel maar inhaerent aan de aard van het natuurprodukt. 

Duidelijk is daarom de uitspraak van de Federal Power 

Commission versus Hope Natural Gas Company uit 1943: 

"The impact of the flat reduction of rates ordered here 

"admittedly will be to increase the industrial advan-

"tages of gas over competing fuels and to increase its 

"use. I think this is not, and there is no finding by 

"the Commission that it is, in the public interest." 
298) 
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Deze uitspraak strookt met het besluit van de minister 

van Economische Zaken d.d. 23-3-72, inzake de beeindi-

ging van reclame voor aardgasverbruik, daar de reserves 

beperkt zijn. - In dezelfde geest Goontz en Gable: 299) 

"Finally, because the supply is limited, and because of 

"the prevalence of wasteful practices from time to time 

"in the industry, regulation was demanded by some in the 

"interests of conservation." 

Voorts geldt ook voor water: 

"Where a gas or water company has a diminishing supply 

"and an adequate one cannot be obtained at a reasonable 

"capital outlay, courts and commissions have allowed it 

"to refuse to serve new customers." 300) 

Bij hydro-electrische energiewinning (geen getij-centrale) 

bestaat eveneens deze onzekerheid. Bij het reeds genoemde 

Etzelwerk te Einsiedeln, dat vanaf 1937 over statistische 

gegevens beschikt, blijkt dat om voldoende water in het 

stuwmeer te verkrijgen eigen stroom in sterk wisselende 

hoeveelheden moet worden gebruikt voor het op peil brengen 

van de nodige watervoorraad, waardoor het afzet-debiet na-

delig in hoeveelheid en tijd beïnvloed wordt. 

Interessant is de volgende samenvatting van Clemens 301)/ 

daar deze in wezen parallel loopt met de aanbeveling over 

coordlnatie van alle beschikbare waterwinningen volgens 

het op pag. 76 opgenomen advies van Saline Water Research 

1970: 
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"Hydro projects are subject to the limits of rainfall 

"and waterflow which will vary from month to month and 

"from year to year. Monthly variations can be met in part 

"by increasing the storage capacity of the dam, but this 

"is of course expensive. There is not much that can be 

"done about yearly fluctuations. 

"Hydro systems, including some of those that are 

"publicly owned, are generally supplemented or inter-

"connected with steam plants." 

ad b: 
Zoals uit de aanhaling van Goontz en Gable onder a) 

blijkt, is het weigeren van nieuwe deelmarkten bij 

schaarste of eindigheid toegestaan. Hier bevindt zich 

aardgas in dezelfde positie als grond- of oppervlakte-

water. Aardgas zou kunnen worden aangewend als kracht-

bron voor openbaar vervoer en dus een nieuwe deelmarkt 

kunnen betekenen, hetgeen evenwel niet strookt met het 

algemeen belang. Ook hydro-electrische energie, indien 

op zich zelf staand, is beperkt in het aantal deelmarkten, 

daar de onzekerheid van aanvoer geen gegarandeerde leve-

ringen kan waarborgen. Kernachtig drukt Kaspar dit uit: 
3021 

"Kann jedoch die Nachfrage nicht restlos mit eigner 

"hydraulischer Energie befriedigt werden, so hat sich 

"die Elektrizitgtswirtschaft nach Ausgleichmeiglichkeiten 

"durch Einfuhr auslgndischer Energie oder Erzeugung 

"thermischer Energie umzusehen." 

Voor water kan ook hier slechts naar de aanbeveling van 

het Saline Water Research verwezen worden. 
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ad c: 
Benijdenswaard is hier de telefoondienst, waarvan 

weliswaar het aggregaat als geheel ondeelbaar moet 

worden beschouwd en waarbinnen een scala van tarief-

differentiaties mogelijk is gebleken en waarbij de 

uitbreiding toch via deelbaarheden kan geschieden, 

zoals ook bij de spoor- en tramwegen. 

Voor wat de conventionele waterwinning betreft moge 

verwezen worden naar de technisch nodige dimensionering 

van spaarbekkens in Hfdst. II beschreven. Ook de kern-

centrales en spaarbekkens nodig voor energie en de in-

stallaties voor ontzilting van water behoren tot deze 

categorie van zeer grote ondeelbaarheden bij nodig ge-

bleken uitbreiding van de produktie, althans bij de 

huidige stand van de technologische ontwikkeling. 

ad d: 

Bij de reeds in vorige hoofdstukken besproken verplich-

ting van brandblussing komt in deze tijd de funktie van 

milieu-defensie, welke op steeds ruimer schaal van de 

waterdienstverlening gaat gebruik maken. Ook de infra-

struktuurverbetering wordt via de watervoorziening steeds 

meer tot stand gebracht. Het woord van Krul uit 1928 

heeft daarbij nog steeds hoge waarde, zeker in het 

licht van de evoluerende gedachten over de verdere 

inpoldering van de Zuiderzee, waaraan Krul's nota 

gewijd was: 303) 
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"Hiermede meen ik de door U gestelde vragen te hebben 

"beantwoord. Uit een en ander moge zijn gebleken, dat 

"de meest gewenschte oplossing van het drinkwatervraag-

"stuk - met uitzondering van dat voor den N.W. polder - 

"allerminst voor de hand ligt en dat dit vraagstuk 

"tijdige en nauwgezette overweging vereischt." 
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C  CNCLUSIE:  

Het is geen alledaagse weg geweest, welke door de water-

liensten werd bewandeld om bij een verantwoorde produktie-

verdeling tot een redelijke tariefigring en beheersing van 

de vraag te geraken. Aanvankelijk bestond er geen drang om 

precies sluitend te worden in bedrijfseconomische zin. 

Vóór alles moest de volksgezondheid gediend worden waar-

bij rigoreuze tariefvormen uiteraard niet pasten. 

De uitzonderlijk lange levensduren der produktiemiddelen 

kwamen door hun rekbaarheid bij deze doelstelling uit-

stekend van pas, terwijl nieuwe revolutionaire technieken 

nog op de achtergrond konden blijven. 

Men wist zich door de overheid in financieel opzicht 

geschraagd door steeds verder verfijnde subsidiestel-

sels. De bijna overal aanwezige overcapaciteit versluierde 

lange tijd de karakteristieke eigenschappen welke inhaerent 

zijn aan een zuiver natuurprodukt, dat aan seizoenwisselin-

gen onderhevig is. Anders ging het bij de energiebedrijven 

waar de sneller slijtende produktiemiddelen alsmede de 

innovaties de ingenieurs aldaar meer en in vroeger stadium 

alert maakten voor modernisering der produktie en verbe-

tering in de samenstelling van de vraag. 

Betrekkelijk laat begon de waterwereld belangstelling te 

tonen voor een oplossing van een aantal snel groeiende 

problemen, welke oppervlakkig beschouwd, trekken van over-

eenkomst vertoonden met die van andere overheidsdiensten. 
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Imiteren van elders uitgevoerde praktijken en methoden 

lag voor de hand, maar men hield daarbij geen rekening 

met de onveranderlijke eigenschappen van het natuur-

produkt en had nog geen oor gehad voor de wijze uit-

spraken van de rechterlijke macht in de Verenigde Staten 

inzake het aardgas, dat in menig opzicht met natuurlijk 

water overeenkomt. Men zag als op een supermarkt alle 

theorieën en tariefmodellen uitgestald en hoopte met een 

perfecte meetapparatuur de industriële en civiele afnemers 

te lijf te kunnen gaan. De teleurstellingen bleven niet 

uit, want al werd de geldopbrengst daarmee veelal sterk 

verhoogd, toch werd, waar het om ging, de bevordering 

der gelijkmatigheid van afname niet of onvoldoende be-

reikt. Alleen bleek intussen de overname van de vervan-

gingswaarde-gedachte een goede greep, niet alleen met het 

oog op de vervanging van duurzame produktiemiddelen van 

geheel andere dimensie en samenstelling, maar ook vanwege 

de belangrijkheid ervan in tijden van voortgaande inflatie. 

De wens tot toepassing van "direct costing" om de steeds 

groter wordende leegloop als gevolg van technisch nood-

zakelijke overcapaciteit te verminderen, mocht niet worden 

vervuld wegens de door de natuurlijke omstandigheden ge-

boden zelfbeperking bij het stimuleren van de vraag van-

wege de onzekere factor der droge en magere jaren van 

wateropbrengst. Dus zou alleen de hoge kant van de "direct 

costing" overblijven voor de afname-pieken, waarbij even-

wel een ernstig macro-economisch probleem ontstaat amant 

terwille van deze bevordering van ongelijkmatige afzet, 

zij het tegen hoge tarieven, tevens een verhoogd chemi-

caliën-verbruik resulteert, waardoor ook de waterbedrijven 

komen te behoren tot de milieu-vervuilers. Zo gevoelt de 
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water-bedrijfseconoom zich vaak geremd en blijkt hij 

zelfs geen integrale calculatie te kunnen toepassen 

ter toetsing of het hem toevertrouwde bedrijf wel ef- 

ficiënt genoeg werkt in vergelijking met zusterbedrijven 

ook alweer door de natuurlijke omstandigheden, waardoor 

een vergelijking onmogelijk wordt. 

Samenvattend:  

Bedrijven met grote vaste installaties moeten tarieven 

verhogen om te beschikken over voldoende middelen om 

duurzame produktiemiddelen te vervangen. 

Terwijl spoor, telefoon, energie enz. werken met dif-

ferentieel gecalculeerde tarieven, die laag zijn, moeten 

drinkwaterbedrijven thans werken met differentieel ge-

calculeerde tarieven, die hoog zijn behalve daar waar 

de natuur nog vrijgevig blijkt te zijn. De conclusie 

is derhalve: hoge tarieven voor water met daarbij in-

calculeren:: 

1. vervangingswaarde voor duurzame produktiemiddelen 
van grotere dimensie en samenstelling; 

2. afremmen van de vraag; 1)  

3. aanvulling der natuurlijke bronnen door fabriek-
matige bereiding van drink- en industriewater; 

4. dit laatste ook om vervuiling tegen te gaan door 
chemische stoffen, die gebruikt worden om drink-
baar water te verkrijgen. 

1 ) Er is een overeenstemming met de grondrenteleer van 
Ricardo. De prijzen van landbouwprodukten moeten de 
kosten dekken van de duurste grond, die nog net nodig 
is om de markt bij deze prijs te verzadigen. Wanneer 
nu fabriekmatig bereid water nodig is, moeten de ta-
rieven van alle andere watersoorten van de betrokken 
waterleidingmaatschappij tot dat niveau worden opge-
trokken, althans in de spitstijd. 
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Wat in het begin van de civiele afname op tariefpolitiek-

gebied gebeurde, werd later het systeem voor de industrie 

namelijk een gelijkmatig tarief naar capaciteit; voor de 

civiele afname ging dat naar tappuntwaarde, terwijl het 

piek-bemeteringsidee, dat voor de industrie was bedacht, 

werd overgebracht naar het civiel-verbruik en wel door 

toeslagen op de m 3-prijzen in de topmaanden van verbruik. 

Wel bracht deze overgang voor de industrie mede het aan-

leggen van eigen voorraadreservoirs, hetgeen evenwel be-

tekende voortaan baas in huis te zijn. Anderzijds moesten 

de ook voor de industrie werkende waterdiensten overgaan 

tot meervoudige leidingstelsels, waarmede echter tegelijker-

tijd de zo gewenste gelijkmatige afname werd bereikt. 

Bij dit alles bracht de ontziltingstechniek de begeerde 

zekerheid in opbrengsten naderbij. 

Daarom kan de water-bedrijfseconoom bij het aanbreken 

van het tijdperk der kunstmatige waterproduktie reden 

tot tevredenheid hebben, omdat nu een halt kan worden 

toegeroepen aan de bijna grenzenloze uitbreiding van de 

klassieke transport- en opvangwerken, waarvan het nuttig 

effekt wisselvallig kan zijn, waarbij zelfs de vernuftig-

ste rendementberekeningen blijken te falen alweer door de 

physieke eigenschappen van het natuurprodukt water, zoals 

in de afgelopen jaren is gebleken. 

Het woord van Marshall: "economic conditions are con-

stantly changing" van ca. 75 jaar geleden liet ook het 

water niet onberoerd; slechts enkelen hier te lande, 
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waaronder Krul en Carrière in de dertiger jaren, zagen 

de noodzaak van innovatie en daarmee kwam het verlangen 

tot imitatie zonder meer van snellere dynamische voor-

gangers met de daarop gevolgde teleurstellingen. 

En ook Marshall's volgende zin werd bewaarheid: 

it is held that the function of science is to 

"collect, arrange and analyse economic facts, and to 

"apply the knowledge, gained by observation and expe-

"rience . . . " en wel voor de proeftuin op waterwin-

gebied in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar de UNO veel later 

dezelfde volgorde van werken zou aanbevelen en waarbij 

het woord van Clark bij zijn "overhead costs" van alles-

beheersende invloed zou blijken: "unused capacity is its 

central problem". Het laatste evenwel in totaal ander ver-

band als bij de overige dienstverleningsbedrijven, terwijl 

daarbij nog een zeer bijzonder aspect de investeringsbe-

slissingen komt verzwaren, namelijk de faktor onzekerheid 

in de zin van Knight te weten de praktische onmeetbaarheid 

van bepaalde risico's, waardoor geraffineerde vergelijkings-

methoden hun waarde verliezen. 

In dit licht komt de innovatie als een zeer gewenst ver-

schijnsel deze onzekerheid verminderen door de mogelijk-

heid van een vruchtbare combinatie van alle conventionele 

en de nieuwe niet-conventionele waterwinningsmethoden. 

Moge hier als slotwoord de ernstige maar zo eenvoudige 

zinsnede volgen van Von ThUnen uit 1850, welke voor de 

waterbedrijven in het kernenergie-tijdperk van grote 

betekenis is:. 

"Aber die Wissenschaft ist nie eine vollendete, und oft 
"dient ein Fortschritt in derselben dazu, uns neue fruher 
"nicht geahnte Probleme zu zeigen." 

J.H. von Thiinen "Der isolierte Staat", 1850 
deel II, pag. 401. 
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SUMMARY. 

Current opinion is that water is a useful commodity 

which is of prime necessity. It must be supplied in 

abundance to everybody at practically no charge. 

It is necessary to raise the problem of pricing water 

according to the ever increasing costs of production 

in an age when it is used both privately and indus-

trially in ever growing quantities. 

All along the line we meet with some resistance to 

raising the charges for water to a justifiable level 

so as to attain a fair balance between costs and ear-

nings. This is because generally speaking actual char-

ges are often far too low and to-day a fair return can 

only be effected by a rise of approximately 50 to 100 

per cent. 

It therefore seems expedient to reclassify "water" 

among the range of products of prime necessity. The 

ever-growing consumption exhausts the resources and 

reserves with which existing plsnt can be operated at 

moderate costs. 

At tnis stage water ceases to belong to the category 

of so-c311ed free goeds because water bas actually 

been switched over to that particular class of economie 

goods wnich are scarce or will be scarce in the future. 

It is a well known experience that we meet with con-

tinually increasing difficulties in obtaining addi-

tional supplies of water and we are driven to applying 
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more strenuous efforts over Nature's stores by improving 

the techniques of plants and by a greater knowledge of 

the contents of the earth's crust. This implies heavy 

expense for society as a whole. 

Under the circumstances waste cannot be tolerated. 

Highly advanced methods must therefore be used in 

production and distribution, if we want water tariffs 

which will bring about an economic use of water resour-

ces without endangering water's health-giving use. 

Future water demand cannot be met from surface reser-

voirs alone. More water can be provided if development 

of surface water, ground water, and desalinated water 

sources are properly coordinated. Désalinated water, 

though usually provided at a higher unit oost compared 

to other sources, can be economical when the entire 

water resource system is considered. 

From an economic point of view, only a conscientious 

tariff system is justifiable for society and can prevent 

disasters resulting from sudden shortages. Moreover, 

this would cut out the building, at unforeseen times, 

of costly plant for the supplying of water, enabling 

the increased consumption by a growing population and 

by the greater needs of incustry to be met at the same 

time. 



STELLINGEN. 

(C. E. Brom) 

1) Bij de zuivering van afvalwater dienen de watermaat- 

schappijen te worden betrokken. Zij beschikken over 

de specialisten, zijn vertrouwd met de outillage en 

kennen de vervuilers. 

2) Laat de Wereldgezondheidsorganisatie W.H.O. Genève 

beslissen over vraagstukken als fluoridering. 

3) Het is urgent, dat elke grondwateronttrekking aan een 

vergunning gebonden wordt. Het is onbevredigend, dat 

zulks thans nog alleen geldt voor watermaatschappijen. 

4) De praktijk heeft de wenselijkheid aangetoond, dat 

alle investeringswerken van enige omvang, ook in de 

overheidssfeer, worden verzekerd en wel op de uitge-

breide condities van de "construction all risks"- 

polis (C.A.R.-polis). 

5) Eveneens is gebleken dat het, indien mogelijk, zeer 

gewenst is na gereedkomen dezer werken een verzekering 

tegen "all physical bases" te sluiten. 

6) C.A.R.-polissen dienen op naam van de principaal te 

worden gesteld ter vermijding van storting van even-

tuele uitkeringen in de boedel van een failliete aan-

nemer. - Verzekering door de aannemer kan bovendien 

tot gevolg hebben, dat hij in geval van schade zijn 

eigen belang laat prevaleren boven dat van de prin-

cipaal. 

7) Bij het zich steeds uitbreidend specialistenteam in 

een waterbedrijf kan de aanwezigheid van het werk-

tuigkundig element niet genoeg worden aanbevolen ter 

vermijding van onnodig ingewikkelde en daardoor zeer 

kwetsbare constructies. 

8) Onherroepelijke accreditieven kunnen door goed ge-

plande data bijdragen tot synchronisatie van deel-

leveringen bij investeringen, waarbij meerdere toe-

leveringsbedrijven moeten worden ingeschakeld. 

9) In verband met de aardgas-schaarste had het Sluiskil-

gas gebruikt kunnen worden voor de waterfabriek in 

Terneuzen en zelfs voor een gasturbine voor energie-

winning; nu vliegt het weg. 
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