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Inleiding

In de loop van 1971 werd door de P rovinc ia le  O verheid van W est-Vlaan- 
deren aan het W estvlaams Ekonom isch S tud iebureau de opd rach t gege
ven om een inventaris van de belasting van de w aterlopen op te maken. 
De s tud ie  zou gevolgd worden door een P rovinc ia le  W erkgroep « M ilieu- 
verzorg ing - afva lw aters ».
Er m oest b ij opdrach t voorrang verleend w orden b ij de u itvoering  aan de 
gebieden met een geringe w a te rve rontre in ig ing  en d ie  d ienstig  konden 
z ijn  voor de openbare d rinkw atervoorz ien ing , en aan de gebieden, waar 
de graad van vervu iling  van die aard kon geacht w orden, dat men binnen 
een zeer korte  periode met de bescherm ing van d ie  w aterlopen kon 
starten.
Vandaar dat een plan werd voorge legd en aanvaard w aarb ij, in 1971 de 
stud ie  van het IJzerbekken zou u itgevoerd w orden, in 1972 de stud ie  van 
de b innenw aters van M idden- en Oostkust, en de inventaris  zou beëin
d igd w orden met de stud ie  van het hydrogra fisch  gebied van Leie en 
Schelde.
Het is im m ers zo, dat op gebied van afw atering, de p rov inc ie  W est-Vlaan- 
deren kan onderverdeeld  worden in d rie  hydrogra fische  bekkens, zoals 
pas in het stud ieprogram m a w erd aangegeven.
Deze drie  hoofdbekkens w orden aangegeven op kaart 1.
De inventaris bevat dan ook een opnam e van de algem een bestaande 
s itua tie  en een stud ie  van de aard, de graad en de periode  van vervu iling 
van de w aterlopen in het bedoeld gebied ; naast een ram ing van de 
organ ische vervu iling  die langs deze w aterlopen naar zee w ord t a fge
voerd van u it W est-Vlaanderen.
Ter ka rakterisa tie  van het hydrografisch  gebied van de b innenw aters van 
M idden- en O ostkust w ordt, op kaart 2, een ove rz ich t gegeven van de 
bevo lk ingsgroepering  in het gebied. Het is opvallend te verm elden dat 
het h ie r gaat om een gebied, dat on tw ikke ld  is rond twee hoofdkernen, 
nam elijk  B rugge en Oostende, met beiden m eer dan 50.000 inwoners. Ten 
zuiden van deze twee hoofdkernen lig t te lkens een re la tie f s te rk bevolkte 
zone, met gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.
De gemeenten gelegen ten westen en ten oosten van be ide centrum ste
den, behoren veelal to t het type poldergem eenten, m et een lage bevol
k ingsd ich the id .
Naast de twee hoofdcentra  moeten eveneens de spec ifieke  kustcentra  
Knokke-H eist en B lankenberge verm eld w orden, met een bevo lk ing  tus
sen 10.000 en 50.000 inwoners in de w in te rperiode .
Zoals in de stud ie  van de w a te rverontre in ig ing  in het IJzerbekken reeds 
werd aangehaald is het in teressant te r ve rvo lled ig ing  van deze inventaris 
de toestand van de drinkw ate rvoorz ien ing  na te gaan op gem eente lijk  
niveau. Daar w ord t im m ers veelal de basis ge legd voo r de w ate rvervu i
ling door lozing van geb ru ik t water. H oofdstuk I geeft h ie rom tren t meer 
in form atie.
Essentieel is in ieder geval de kennis van de toestand van de afva lw ater- 
ko llektie , op gem eente lijk  niveau. Vandaar da t in hoofdstuk II achtereen
vo lgens de aard van en de aans lu itingsd ich the id  op de rioo ls te lse ls  
w o rd t besproken, naast de m oda lite it van het rioo ls te lse l, het onderhoud



In le id ing K aart 1: Grote bekkens in W est-Vlaanderen

ervan en de aanw ezigheid van een algem een s truk tuu rp lan  terzake, ook 
rio le ringsp lan  genaamd, waarop de vo lled ige  gem eente lijke  afva lw ateraf- 
voer gebaseerd is, of zou moeten zijn.
O m trent de a fva lw aterzu ivering  werd ge ïn form eerd  hoe deze gebeurt 
voor Knokke, en voor de andere steden en gemeenten, hoe deze gepland 
is of hoe de ingeste ldhe id  is tegenover de bouw van een w aterzu iverings
insta lla tie .
H oofdstuk III behandelt de hydrografische  karakte ris tieken  van de diverse 
deelbekkens binnen het gebied, naast de resultaten van de fys ico-chem i- 
sche analysen, u itgevoerd op de voornaam ste w aterlopen, w aaru it dan de 
aard, de graad en de periode van ve rvu iling  van deze opperv laktew aters 
kan afge le id  worden.
Een idee van de afgevoerde organ ische ve rvu iling  naar zee, vanuit d it 
besproken gebied w ord t bekomen door het opm aken van een balans van 
de gem idde lde  maar to ta le  po ten tië le  ve rvu ilingskapac ite it, op basis van 
de ve rsch illende  vervu ilingsbronnen.



In le id ing K a a rt 2  Bevolking p e r gemeente

m inder dan 2 500 inwoners
LUI

2 500 tot 5 000 inwoners 

I  5 000 tot 10 000 inwoners  

= i  10000 tot 5 00 00  inwoners 

- ̂  5 00 00  tot tOO 000 inwoners 

100 000 en m eer inwoners

Vandaar dat in hoofdstuk IV de b ijd rage  van de vaste bevo lk ing, van het 
toerism e, van de verzorg ings- en onderw ijscen tra , van de industrië le  en 
agrarische aktiv ite iten  gegeven w ord t in re la tie  to t de to ta le  po ten tië le  
ve rvu ilingskapac ite it, d ie gem idde ld  doorheen het jaa r aanwezig is.
O m w ille  van het speciaal aspekt van het kanaal B rugge-S lu is, gelegen in 
bedoeld gebied, w ord t in hoofdstuk V een overz ich t gegeven van de 
heersende s itua tie  in de loop van het jaa r 1972.
De hoofdstukken VI, VII, VIII en IX behandelen eerder in form atieve 
onderw erpen, d ie  binnen het bestudeerd gebied van toepassing kunnen 
zijn . Het gaat h ierin voo rnam elijk  om een syntese van een u itgebre ide  
lite ra tuurs tud ie , maar geenszins om de resultaten van eigen u itgevoerde 
onderzoekingen. De gekonsulteerde w erken en pub lika ties  worden dan 
ook in de b ib liog ra fie  aangegeven.
Onderwerpen als a fva lw aterloz ingen in zee komen h ie r dan ook te r 
sprake, naast meer algem ene gegevens over hu ishoude lijke , agrarische 
en industrië le  afvalwaters. Bij deze laatste w o rd t meer spec ifiek  de 
nadruk gelegd op de afvoer van kalorieën of de zogezegde te rm ische 
verontre in ig ing .
Tenslo tte  geeft hoofdstuk X een m oge lijk  saneringsp lan op voor het 
hydrografisch  gebied van de b innenw aters van M idden- en Oostkust. Er 
moet nochtans de nadruk op gelegd worden dat het h ie r a lleen gaat om 
een w erkdokum ent, aansluitend en gebaseerd op maar ook voortkom end 
u it de inventarisstud ie , dat la ter kan aangevuld en gew ijz igd  w orden bij 
het opm aken van een meer specifieke  en techn isch  verder u itgew erkte  
reg ionale  aanpak terzake. De financ ië le  beschouw ingen hebben dan ook 
a lleen een rich tinggevende waarde en mogen geenszins als absolute 
gegevens beschouwd worden.

Oostende

'D iksmuide



I. Drinkwaterbevoorrading

D rinkw ater-
bevoorrad ing Een W ES-enquête, u itgevoerd in de periode novem ber-decem ber 1972 bij 

de betrokken gem eentebesturen leverde de nod ige  gegevens voor een 
analyse van de toestand. Een g lobaal overz ich t h ie rom tren t w ord t gege
ven in kaart 3.

K a a rt 3: D rinkw atervoorzien ing

Gerealiseerd :

eigen regie (levering door tm vw )

TMVW

 ̂ I NMDW

In uitvoering o f in voorontwerp:

TMVW

A lle  gemeenten van het besproken bekken hebben de wens u itged rukt 
om aangesloten te w orden op een openbaar d rinkw atervoorz ien ingsnet. 
In de om geving Brugge-O ostkust is s lech ts 1 gem eente nog n ie t aange
s loten met name Meetkerke.
In de om geving O ostende-M iddenkust komen nog m eerdere gem eenten 
voor waar de aanleg van een openbaar d rinkw a te rvoorz ien ingsne t in 
s tud ie  of ze lfs in voorstud ie  is. Dat z ijn  onder m eer : de gemeenten 
Snaaskerke, Beerst, Leke, V ladslo  en Koekelare en het centrum  Schore.
De verdere aanslu iting van de gemeenten in de zone O ostende-M idden- 
kust zal gerea liseerd  worden na de inw erk ing tred ing  van het spaarbek
ken van de B lankaart. D aardoor zal de N ationale  M aatschappij der 
W aterle id ingen in staat geste ld worden de nod ige  hoeveelheden d rinkw a
te r over de gemeenten van haar geb ied te d is tribueren.
In de om geving van Brugge en de O ostkust komen nog enkele gem een
ten voo r w aar de voorstud ie  en /o f de u itvoering  voo r de aanleg van een 
openbaar d rinkw ate rvoorz ien ingsne t nog aan gang is met name de 
gemeenten W aardam me, Hertsberge en Egem.
De aans lu itingsd ich the id  op het openbaar d rinkw ate rvoorz ien ingsne t 
w o rd t in overz ich t gegeven op kaart 4, en da t zowel voo r het gebied dat 
bediend w ord t doo r de Tussengem eente lijke  M aatschappij der V laande
ren voor W aterbedeling (TMVW) als voor da t van de N ationale Maat
schapp ij der W aterle id ingen (NMDW).
S pec ifiek  in d it gebied is ech te r het fe it dat m eerdere gemeenten 
voorzien z ijn  van een eigen regie, met name W estende, M idde lkerke , het 
centrum  Oostende, W enduine, B lankenberge en Knokke-H eist.



D rinkw ater-
bevoorrad ing

A lgem een voor gans het gebied kan ech te r wel gezegd w orden dat de 
aans lu itingsd ich the id  vrij goed is en dat naarm ate de bedoelde m aat
schapp ijen  beter aan het s tijgend w a te rve rb ru ik  zu llen kunnen beant
woorden, de aans lu itingsd ich the id  nog zal verhogen. De wens to t aanslu i
ting  van gemeenten én voor de kern ze lf én voor de m eer afgelegen 
landbouw zones bestaat im m ers reëel.



II. Âfvalwaterkollektie - Afvalwaterzuivering

De gegevens werden verzam eld aan de hand van een W ES-enquête, 
u itgevoerd b ij de betrokken gem eentebesturen en /o f techn ische  diensten, 
in de periode novem ber-decem ber 1972.
Een algem een overz ich t hiervan w ord t gegeven op kaart 5 to t en met 
kaart 10. In verband met de aard van het rioo ls te lse l kan op kaart 5 
afgelezen worden dat de meeste gemeenten voorzien z ijn  van een min of

m eer u itgebouw d rio le ringsne t tenm inste  voor de bebouw de kern van de 
gemeente.
Enkele gemeenten ten zuidwesten van Oostende, met name W ilskerke  en 
Sperm alie, vorm en daarop een u itzondering  en ve rder eveneens de 
gem eenten Roksem en Meetkerke.
M eerdere gemeenten bezitten ech te r geen ech t a fva lw ate rko llek tiesys- 
teem, maar hebben destijds  toegelaten dat a fva lw aters van hu ishoude lijke  
aard m ochten geloosd worden op de regenw ate rko llek tienetten , d ie aan
gelegd werden langs de hoofdwegen.
A ls m erkw aard ig  fe it moet aangegeven w orden dat zowel M idde lke rke  als 
het centrum  Knokke in de aanleg voorzien heeft van een gescheiden 
rio le ringsne t : regenw ater en a fva lw ater w orden in ve rsch illende  le id ingen 
opgevangen en afgevoerd.
Een overz ich t van de aans lu itingsd ich the id  op de ve rsch illende  rioo ls te l
sels w ord t gegeven aan de hand van kaart 6. Deze aans lu itingsd ich the id  
w ord t u itged rukt in p rocent aangesloten w oningen en is u iteraard een 
benaderende waarde.
Kaart 7 geeft een sam envattend overz ich t van de geb ru ik te  metoden voor 
onderhoud en re in ig ing  van de aangelegde gem eente lijke  rio leringen. 
O pvallend is dat de gro te re  centra  en de kustgem eenten met toe ris tische  
ak tiv ite iten  in het onderhoud van de rio le ringen  voorzien door een eigen 
daartoe u itgeruste  techn ische dienst, te rw ijl de m eeste andere gem een
ten in dat verband een kontrakt a fgesloten hebben met een gespec ia li-



seerde firm a. Andere, maar dan eerder k le inere  gemeenten, verzekeren 
het onderhoud van de rio le ringen met ongeschoo ld  personeel of met 
tew erkgeste lde  werklozen. M eerdere gemeenten, voora l gelegen ten 
zuidwesten en ten westen van Brugge, hebben a fva lw aters toegela ten op 
de regenw aterrio le ringen, maar staan verder n iet m eer in voor het 
onderhoud van deze rio leringen.
In verband met de ligg ing  van de lozingspunten van de bestaande 
rio le ringsnetten , geeft kaart 8 een overzicht. O pvallend is het fe it dat 
zeer vele gemeenten m om enteel nog een erg verspre ide  ligg ing  kennen 
van deze lozingspunten. Nochtans is een gegroepeerde ligg ing  met 1 of 2



A fva lw a te rko llek tie  n .K aart 8: Lozing rio le ringss te lse l ( m oda lite it)
Afva lw aterzu ivering

lozingspunten in het kader van de afva lw aterzu ivering , een cond itio  sine 
qua non.
Kaart 9 toon t aan dat reeds heel w at gemeenten voorzien z ijn  van een 
m inder of meer recent algemeen rio le ringsp lan  en dat daarnaast m eerde
re gem eenten het nut ingezien hebben van het opm aken van een a lge
meen rio le ringsp lan  voor hun grondgeb ied  en dat doo r een gespec ia li
seerd studiebureau.
Enkele meestal kle inere gem eenten, w aaronder S perm alie  en W ilskerke, 
Leke en V ladslo, Houtave, N ieuw m unster en Zu ienkerke, O ostkerke en

K a a rt 9. A lgemeen rio le ringsp lan

ill
"

u itgew erk t a lgemeen rio le ringsp lan  

algemeen rio le ringsp lan  in u itvoering  

zonder a lgem een rio le rin g sp lan

vÔos tende Brugge.

D iksm uide



Damme, Roksem en Bekegem, maar ook W ingene, moeten nog een 
algem een rio le ringsp lan  laten opmaken.
Samen met de bovenverm elde enquête, w erd eveneens navraag gedaan 
bij de betrokken gem eente lijke  overheden in hoeverre ze geïnteresseerd 
waren in de bouw van rioo lw a te rzu ive rings insta lla ties . Kaart 10 geeft dan 
ook de resultaten van deze aktie.

In het bedoeld gebied zijn  m eerdere insta lla ties  werkzaam , w aaronder 
één vo lw aard ige  en nog recent aangepaste ins ta lla tie , met name te 
Knokke-H eist. Deze ins ta lla tie  is van het type « ox ida tie -bed  » en behan
de lt u its lu itend hu ishoude lijke  afvalw aters. Het rendem ent o ve rsch rijd t de 
9 0 % . M idde lkerke  is nog in het bezit van een oudere ins ta lla tie , die 
ve ru it overbe last is, maar nog steeds in w erk ing  is gebleven. Het rende
ment is dat van een voorbez ink ings insta lla tie . Een toe la ting  to t bouw  van 
een nieuwe met ru im ere kapac ite it w erd des tijds  verw orpen. Op het 
g rondgeb ied  van S ijse le  is eveneens een gem eente lijke  ins ta lla tie  aanwe
zig, w aarop de afvalw aters van de p laa tse lijke  ve rzo rg ingscen tra  z ijn  
aangesloten.
In aanslu iting  met de s tede lijke  s lachthu izen van Brugge, z ijn  nog twee 
k le inere  zu ive rings insta lla ties  werkzaam, w aar dan a lleen m aar industrië le  
a fva lw aters w orden behandeld. Ook h ier gaat het om tw ee insta lla ties  
van het type « oxida tie-bed ».
N ieuwe rioo lw a te rzu ive rings insta lla ties  z ijn  m om enteel te r s tud ie  in het 
kader van de aktiv ite iten  terzake van de Tussengem eente lijke  M aatschap
p ij voor Zu ivering van de A fva lw aters van de Kust (TVZAK) en dat te 
W estende, Oostende .B lankenberge en Heist. In het kader van de sane
ring van de Brugse reien w ord t eveneens een rioo lw a te rzu ive rings ins ta l
la tie  gepland op het grondgeb ied  van de stad B rugge en d it op in itia tie f 
van het stadsbestuur.
M eerdere gemeenten z ijn  echter bere id  —  in het kader van de veelbe-



sproken zorg voor het leefm ilieu —  de bouw van een gem eente lijke  
rioo lw a te rzu ive rings ta lla tie  te overwegen, aanslu itend op herzieningen 
en u itb re id ingen  van hun rio le ringsnet. De verdere rea lisa ties ervan 
worden zeer sterk afgerem d door het onbekende van de w et van 26 
m aart 1971 w aarb ij d rie  a fva lw aterzu iveringsm aatschapp ijen  moesten op
ge rich t worden, en verder door de w e in ige  kred ie ten  d ie  m om enteel ter 
besch ikk ing  worden vrijgegeven om de rge lijke  ins ta lla ties  te bouwen.
Heel wat k le inere  gemeenten staan ech te r m om enteel nog zonder voo r
u itz ich ten  inzake a fva lw aterzu ivering en dat op m idde llange te rm ijn .
Het is dan ook onder meer de taak van deze stud ie , in opdrach t 
u itgevoerd van het P rovinciaal Bestuur van W est-V laanderen, enige k laar
heid te brengen in de situatie , op basis van een inventaris.
Aan de hand van deze inventaris en de daaru it voortkom ende voorste llen 
to t op rich ting  van w aterzu ive rings insta lla ties , zal een sekto rië le  verde ling 
gebeuren van het grondgebied, w aarbinnen dan de op rich ting  van derge
lijke  insta lla ties  moet gebeuren.
Op d ie  m anier zou een verantw oord plan u itgew erk t w orden, w aarb ij 
zu iveringstechn ische  en financ iee l-ekonom ische  aspekten een ruim aan
deel krijgen.
Daarnaast zou de bescherm ing van de opperv laktew ate rs  gerea liseerd 
kunnen worden op een ruim ere basis, en met de m edew erking van alle 
gem eenten.
In verband met de afva lw aterzu ivering  langs de kustzone, en meer 
speciaal b ij de steden en gemeenten, aangesloten b ij de Tussenstede lijke  
V eren ig ing voor Zu ivering van A fva lw aters van de Kust (TVZAK) w ord t in 
kaart 10 b een overz ich t gegeven van de p lanning terzake, zoals ze door 
de TVZAK opgem aakt werd en thans in u itvoering is gegaan.
Deze zone moet im m ers speciaal ondersche iden w orden van de andere 
hydrografische  deelgebieden, om w ille  van het spec ifiek  karakte r ervan in 
het kader van het kusttoerism e.

Kaart 10 b . Afvalwaterbehandeling kustzone te realiseren 
m nabije 
toekomst

i=sr,
O O

zuiveringsinstallatie

Westende Bredene (De Haan) Wenduine tZeebrugge)

Nieuwpoort Middelkerke Oostende Klemskerke Vlissegem Blankenberge Brugge Knokke- Heist



III. De waterverontreiniging van de 
hydrografische deelbekkens

Het hydrografisch  bekken van M idden- en O ostkust kan ingedeeld w o r
den in 11 hydrografische deelbekkens, waarvan de loz ingspunten zich 
koncentreren rond de centra N ieuw poort, O ostende en Heist. Een over
z ich t ervan w ord t gegeven op kaart 11. De to ta le  opperv lakte  van het

K aart 11 : Hydrografisch bekken van Midden-

om schreven hydrografisch  gebied bedraagt ca. 130.000 ha, waarvan er 
ongeveer 10.000 ha gelegen zijn  op het g rondgeb ied  van Oost-V laande- 
ren, zonder rekening te houden met het a fw ateringsgeb ied  van het 
A fle id ingskanaa l van de Leie. De ve rsch illende  voornam e hydrografische 
deelbekkens op W estvlaams grondgeb ied  kennen een respektieve lijke  
opperv lakte  (1) van :

D eelbekken O ppervlakte

1. Leopoldkanaa l-A fle id ingskanaa l 32.000 ha
2. L issewegevaart 4.000 ha
3. B lankenbergse vaart 5.000 ha
4. N oord-Ede 7.500 ha
5. Kanaal Gent-Brugge-O ostende 23.000 ha
6. G ran ingategeleed-P rovinc iege leed-G auw eloze Kreek 12.000 ha
7. P lassendaiekanaal-N ieuw bedelf 2.000 ha
8. Z ijde linckge leed-Lekevaart 10.000 ha
9. M oerd ijkvaart 7.500 ha

10. Kerkebeek 8.500 ha
11. R ivierbeek 8.500 ha

120.000 ha

1. De aangegeven cijferwaarden worden gedeeltelijk overgenomen uit de ekonomische 
monografieën van West-Vlaanderen : De waterzieke landbouwgronden in West-VIaande
ren, Dr. Ir. J. Amerijckx - Ir. G. T'Jonck, 1957.

en Oostkust

'■ Tielt j



W aterverontre in ig ing  
van de
hydrografische
deelbekkens

Kaart 11 s te lt de to ta le  inde ling  in dee lbekkens voo r van het hydrogra
fisch  bekken van de M idden- en O ostkust. De num m ers komen overeen 
met d ie van b ijgaande tabel om trent de oppervlakten.
leder van de aangegeven hydrografische dee lbekkens is ve ran tw oorde lijk  
voor de afvoer van het opgevangen water, maar tevens voor de afvoer 
van het geproduceerde a fva lw ater van zeer d iverse aard. Deze afvoer 
gebeurt v ia een reeks zija rm en, d ie  voorkom en naast de hoofdarm  in 
ieder hydrografisch  deelbekken.
Het is de bedoeling van d it hoofdstuk, naast een ove rz ich t te geven van 
de ve rsch illende  hydrografische deelbekkens met hun karakteris tieken, 
eveneens een analyse te maken van de aard, de graad en de periode van 
vervu iling  voor de versch illende  hoofdarm en per hydrogra fisch  dee lbek
ken.



W aterverontre in ig ing  
van de
hydrografische
deelbekkens

1. Karakteristieken van de hydrografische deelbekkens

1. LEOPOLDKANAAL-AFLEIDINGSKANAAL

a) Leopoldkanaal
Het Leopoldkanaal voert het w ater af van een gebied met een opperv lak
te van ca. 42.000 ha, waarvan er ca. 32.000 ha in W est-V laanderen 
gelegen zijn . Het gaat vooral om een po ldergeb ied  dat voorzien is van 
tal van eigen afvoerwegen, maar, d ie a llen in het Leopoldkanaal u itm on
den. De afvalw aters van Knokke-Heist, het noo rdoos te lijk  deel van B rug
ge (Dudzele, Lissewege, Zeebrugge), O ostkerke, M oerkerke, Damme, 
S ijse le  en het centrum  Brugge-S in t-K ru is, komen u ite in d e lijk  langs de 
ve rsch illende  afvoerwegen in het Leopoldkanaal terecht. O nder de voor
naamste w aterw egen kunnen verm eld worden : de Isabellavaart, de Zu id- 
over-de-Lieve, de R onselare-Reigaartbeek en het Zuidervaardeke.
De waters, opgevangen in het zu id e lijk  deel van het Zu idervaardeke 
(8.500 ha) worden via een pom pstation te r hoogte van Damme, overge
pom pt in het Leopoldkanaal.

b) A fle id ingskanaa! van de Leie (Schipdonkkanaal)
Het a fle id ingskanaa l voert n iet rech tstreeks w ater af a fkom stig  van het 
W estvlaams grondgebied. De bedoeling ervan is ech te r het sterk bevuilde 
w ater van de Leie, stroom opw aarts Deinze rechtstreeks naar zee af te 
voeren. De bevuiling zou voornam elijk  a fkom stig  z ijn  van de N oordfranse 
reg io  en van de omgeving van K ortrijk . De lozing van deze w aterw eg is 
gelegen op het grondgeb ied  van Knokke-Heist.

2. LISSEWEGEVAART

De Lissewegevaart heeft een verzam elgebied van ca. 4.000 ha, meestal 
bestaande u it een po ldergeb ied  en vooral gelegen op het grondgeb ied  
van B lankenberge, en het noo rdw este lijk  deel van Brugge. Hij vangt 
eveneens de afva lw aters op van enkele k le inere  gemeenten ten noorden 
van de vroegere stadskern van Brugge. Deze w aterw eg is eveneens 
verbonden met de B lankenbergse vaart en v loe it vo lled ig  af in de rich ting  
van de haven van B lankenberge.

3. BLANKENBERGSE VAART

De B lankenbergse vaart ontvangt de w aters van een gebied van ca. 5.000 
ha, dat gelegen is op het grondgeb ied  van de gem eenten B lankenberge, 
Zu ienkerke, Houtave, Meetkerke. Hij ontvangt eveneens de afvalw aters 
van de gemeenten M eetkerke, Zu ienkerke en B lankenberge. Deze w ater
weg is verbonden met enerz ijds de Lissewegevaart, en anderz ijds  met de 
N oord-Ede en u ite in de lijk  het kanaal B rugge-O ostende. Hij v loe it ech ter 
vo lled ig  af in de rich ting  van de haven van B lankenberge. A ls voornaam 
ste b ijr iv ie r van de B lankenbergse vaart kan men het Bom m elzw in 
aangeven.
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4. NOORD-EDE
De N oord-Ede ontvangt het w ater van een geb ied  van ca. 7.500 ha, 
gelegen op Bredene, K lem skerke, V lissegem , N ieuw m unster, W enduine, 
S ta lh ille . De afvalw aters van bovenverm elde gem eenten w orden langs de 
N oord-Ede afgevoerd en geloosd in de havengeul van Oostende. De 
N oord-Ede m aakt dus eveneens een ve rb ind ing  tussen de B lankenbergse 
vaart en het kanaal van Brugge-O ostende.
De N oord-Ede heeft m eerdere b ijriv ie rtje s , w aaronder het D orp-Zw ijn , het 
K rom zw ijn met respektieve lijk  de afvoer van de a fva lw aters van K lem s
kerke en V lissegem , maar ook de afva lw aters van het centrum  De Haan.

5. KANAAL GENT-BRUGGE-OOSTENDE
Het verzam elgebied van het kanaal bedraagt op het g rondgeb ied  van 
W est-V laanderen ca. 23.000 ha. Het om vat voor het deel G ent-B rugge de 
w atering  van het S in t-T rudoledeken als a fw atering  voor de gemeenten 
S ijse le, Oedelem  en het zu idoosten van Brugge. Voor het deel Brugge- 
Oostende is er het verzam elgebied van de gemeenten Zerkegem , Jabbe- 
ke-Snellegem , Varsenare en het centrum  S in t-A ndries-B rugge. Verder 
w a te rt p raktisch  de vo lled ige  oude binnenstad van de Brugse agg lom era
tie  af in bovenverm eld kanaal, w at dan toch een aanz ien lijk  afvoerkwan- 
tum betekent.

6. GRANINGATEGELEED-PROVINCIEGELEED- GAUW ELOZE KREEK 
Het verzam elgebied om vat ca. 12.000 ha en loost rech tstreeks in de 
havengeul te Oostende. D it verzam elgebied is gelegen op de grondgeb ie 
den van W ilskerke, Leffinge, G istel, de cen tra  Zande en Moere, noord
w es te lijk  gelegen deel van Koekelare, Oostende, Oudenburg en Snaaskerke. 
Het verzam elgebied van het P rovinciege leed bedraagt ca. 8.000 ha en is 
gelegen op het grondgeb ied  van de gemeenten G iste l, W ilskerke, Le ffin 
ge, centrum  Moere, M idde lkerke  en Oostende.
Vandaar loopt het w ater naar de Dode Kreek en u ite in de lijk  naar de 
Gauweloze Kreek. Een verzam elgebied van ca. 4.000 ha, loopt af langs 
het Zandvoordegeleed naar de Gauweloze Kreek en lig t op het g rondge
bied van de gemeenten O udenburg, Snaaskerke en Oostende. Het Groot 
Geleed d ien t als on tw ateringsader voor een deel van het Poldergebied 
van Moere en G istel.

7. PLASSENDALEVAART-NIEUW BEDELF
De P lassendalevaart w ord t rech tstreeks gevoed langs de u itm ond ing  van 
de M oerd ijkvaart. A nderz ijds  kunnen eventueel w a terkw anta  u it de vaart 
B rugge-O ostende binnengelaten worden op de P lassendalevaart en dat 
te r instandhoud ing  van het peil van deze vaart voo r de scheepvaart. 
Daarbuiten is deze vaart een vo lled ig  geïso leerd geheel. V ia het N ieuw- 
bede lf w ateren ca. 2.000 ha af naar de m onding in N ieuw poort, en d it 
verzam elgebied is gelegen op het g rondgeb ied  van de gemeenten West- 
ende, M iddelkerke, een deel van de gem eente W ilskerke  en het centrum
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S lijpe. Het a fva lw ater van het centrum  Lom bards ijde  w ord t afgevoerd 
langs het Lom bardsijdege leed dat hoo fdzake lijk  in de du inen gelegen is.

8. ZIJDELINCKGELEED-LEKEVAART
Het verzam elgebied van het Z ijde linckge leed , z ijnde  een oude IJzerarm, 
beslaat een opperv lakte  van ca. 10.000 ha en is gelegen op het g rondge
bied van de gem eenten Koekelare, V ladslo, Beerst en Leke. Verder 
worden de w aters van de Poldergem eenten S perm alie  en Le ffinge even
eens langs deze w aterw eg afgevoerd. De afva lw aters van de gem eenten 
Koekelare, Leke, V ladslo  en Beerst w orden h ie rlangs afgevoerd en dat 
voo rnam elijk  langs de Donkbeek.
Het Z ijde linckge leed  staat in verb ind ing  met het G root Geleed en het 
P rovinciege leed, langs het Bazelaargeleed om.

9. MOERDIJKVAART
De M oerd ijkvaart heeft een verzam elgebied van ca. 7.500 ha en is 
gelegen op het g rondgebied van de gemeenten Koekelare, Ichtegem , 
G iste l, Eernegem en W estkerke en een deel van Oudenburg. A nderz ijds  
bestaat er een verb ind ing  met de Bourgognevaart en met het G root 
Geleed, d ie respektieve lijk  w aters afvoeren van de gem eente Beke- 
gem-Roksem en W estkerke enerzijds, en anderz ijds  van Snaaskerke en 
G istel. De w aters u it het G root Geleed worden overgepom pt in de 
M oerd ijkvaart. De M oerd ijkvaart vangt voo rnam elijk  de afva lw aters op 
van de gemeenten Ichtegem, G iste l en Eernegem en dat onder meer 
langs de Ichtegem beek-W aterstraatbeek. Andere b ijr iv ie ren  van de M oer
d ijkvaa rt z ijn  de Engelbeek en de Akkerbeek.

10. KERKEBEEK
De Kerkebeek heeft een verzam elgebied van ca. 8.500 ha, da t gelegen is 
ten zuidwesten van Brugge. Het s trek t z ich u it over het g rondgeb ied  van 
de gemeenten Torhout, A artrijke , Zedelgem , Loppem, W aardam m e, Oost- 
kamp en het centrum  S in t-M ich ie ls-B rugge. De Kerkebeek vangt de 
afva lw aters op van de gemeenten A a rtrijke , Veldegem , Zedelgem , Lop
pem en een deel van S in t-M ich ie ls-B rugge. A ls voornaam ste b ijriv ie ren  
kunnen de P laatsebeek, de Moubeek en de Potsdam beek, de Zabbeek en 
de Engelstraatbeek verm eld worden.

11. RIVIERBEEK
De R ivierbeek heeft een verzam elgebied van ca. 8.500 ha, dat gelegen is 
ten zu idoosten en vooral ten zuiden van de Brugse agglom era tie . Het 
afw ateringsgeb ied  is gelegen op het g rondgeb ied  van de gemeenten 
Koolskam p-Egem , Zwevezele, W ingene, H ertsberge-R uddervoorde, W aar
damme, en ten dele Beernem en Oostkamp.
De R ivierbeek voert onder meer de a fva lw aters af van de gem eenten 
Zwevezele, Ruddervoorde, W aardamme, W ingene, H ertsberge en O ost
kamp. A ls voornaam ste zija rm en kunnen de R ingbeek, H ertsbergebeek, 
de Veldam beek en de Poverbeek verm eld worden.
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2. Aard, graad en periode van waterverontreiniging

Aan de hand van de m aandelijks u itgevoerde fys ico -chem ische  analyses, 
gespre id  over ca. 120 standplaatsen en gelegen in de d iverse hyd rog ra fi
sche deelbekkens, w ord t gepoogd een onderzoek in te ste llen en een 
beeld te ve rkrijgen  om trent de aard, de graad en de periode van de 
vervu iling  op de betre ffende w aterlopen.
A lle  staalnam epunten worden aangegeven met een kodenum m er, dat 
s laat op de analysereeks. D aarbij w o rd t op de vo lgende m anier te w erk 
gegaan b ij de u itvoering  van de analysen :
1e week : - de nrs. A1 - A30 
2e week : - de nrs. B1 - B30 
3e week : - de nrs. C1 - C30 
4e w eek : - de nrs. D1 - D27

Bij iedere staalnam e worden op het genom en w aterstaa l vo lgende fysi- 
co -chem ische analysen u itgevoerd : 
de tem pera tuur 
de zuurtegraad of pH
de spec ifieke  ge le idbaarhe id  (totaal aantal opge loste  stoffen)
de troebe lhe id  of doorlaa tbaarhe id
de to ta le  ve rdam pingsrest b ij 105° C
de to ta le  titree rba re  zuurheid
de m e thy lo ran je -a lka lite it (m a-waarde)
de karbonaat-koncentra tie
de b ika rbonaa t-koncen tra tie
de to ta le  hardheid (ca lc ium - en m agnesium zouten) 
de ch lo ridenkoncen tra tie  
de am m onium koncentra tie  
de n itrie tionenkoncen tra tie  
de fosfaa tionenkoncen tra tie  
de s ilic ium ionenkoncen tra tie  
de ijze rionenkoncen tra tie
de koncentra tie  aan organisch oxydeerbaar m ateriaal (K M n04-geta l)
de koncen tra tie  aan v rije  opgeloste  zuursto f
de vo lum etrische  bepaling aan bezinkbare sto ffen (sedim entatie)

De aard van de ve ron tre in ig ing  w ord t bepaald als de resu ltante  van de 
aangetro ffen koncentra ties der bestudeerde param eters en op die manier 
ten dele ge ïn terpre teerd  als :

H u ishoude lijk  a fva lw ater met : 
hogere pH-waarde (a lka lisch) 
hogere troebe lhe id  
hogere verdam pingsrest 
hogere to ta le  a lka lite it 
hogere fosfaa tionenkoncen tra tie  
hogere hardheid 
hoog ch lo ridengeha lte
hoog gehalte  aan organisch oxydeerbaar m ateriaal
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A grarisch  afva lw ater :
+  neutra le pH-waarde
hogere verdam pingsrest
hoog ch lo ridengeha lte
hoog fosfaa tionengeha lte
hoog am m onium ionengehalte
verbroken karbonaat-b ikarbonaat-evenw ich t
verhoogde konduktiv ite it.

Industriee l a fva lw ater met :
lagere pH-waarde (zuur) of sterk verhoogde pH -waarde (sterk a lka lisch)
hogere verdam pingsrest
hoog ch lo ridengeha lte
hogere ijzerionenkoncen tra tie
hogere hardheid
hogere konduktiv ite it
aanw ezigheid van spec ifieke  ionen
aanw ezigheid van goed aantoonbare koncentra ties aan tox ische  kom po- 
nenten.

De graad van de veron tre in ig ing  is gebaseerd op de evo lu tie  van de 
fys ico -chem ische  sam enste lling van het riv ie rw ater, gezien vanaf de 
bovenloop ervan naar de benedenloop toe.

De in te rp re ta tie  van de bestudeerde param eters gebeurt op basis van het 
aantal abnorm ale waarden, u itgedrukt in procent, of gew ijz igde  waarden 
ten opzich te  van de om geving. D aarbij w o rd t eveneens aandacht ge
schonken aan het tijd s tip  waarop die varia ties optreden.

Er w ord t in verband met de graad van ve ron tre in ig ing  vooropgeste ld  dat 
een graad
boven 75 %  abnorm ale waarden overeenkom t met een zeer zw aar veron t
re in igd  w ater ;
tussen 5 0 %  en 7 5 %  abnorm ale waarden overeenkom t met een zwaar 
ve ron tre in igd  w ate r ;
tussen 25 %  en 50 %  abnorm ale waarden met een ve ron tre in igd  w ater ; 
tussen 5 %  en 25 %  abnorm ale waarden met een zwak veron tre in igd  
w ater ;
beneden 5 %  abnorm ale waarden met een n ie t-ve rontre in igd  water.

De periode van vervu iling  w ord t aangezien als :
kontinu vervu ild  : w anneer de ve ron tre in ig ing  voorkom t vanaf het einde 
van de lente to t en met de w in ter, met andere w oorden praktisch  het 
hele jaa r door, met u itzondering van een deel van de len teperiode  ; 
pe riod isch  vervu ild  : w anneer de ve ron tre in ig ing  voo rkom t in één of 
enkele seizoenen van het jaar, vooral gedurende de zom er en de herfst.

Het is evident dat het, zoals vroeger reeds gezegd, o nm oge lijk  is —  bij 
de om schrijv ing  van de graad van de vervu iling  —  absolute  waarden aan 
te geven voor de ve rsch illende  param eters, d ie  opgegeven w orden. De 
bespreking ervan is dan ook iedere maal gebeurd ten opz ich te  van een 
hoger en een lager gelegen punt op de loop van de betrokken riv ier,
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zodat men kan spreken van de « re la tieve ve ron tre in ig ingsgraad  » (1). 
Deze re la tieve veron tre in ig ingsgraad  is ech te r wel berekend aan de hand 
van spec ifieke  fis ico -chem ische  analysegegevens, verzam eld over een 
periode van 12 maanden, aan de hand van de w eke lijkse  analysen en 
u itgevoerd op ve rsch illende  dagen van de week, om alle  fluk tua ties  te 
kunnen opvangen.
Kaart 12 geeft dan ook de algem ene toestand aan in overzichtsvorm , 
voor wat be tre ft de graad en de periode van de ve ron tre in ig ing  op de 
ve rsch illende  hydrografische deelbekkens, ve rtegenw oord igd  door hun 
voornaam ste w aterlopen. De spec ifieke  toestanden op de versch illende 
voornaam ste w aterlopen ze lf en in de ve rsch illende  seizoenen van het 
jaa r 1972 worden gegeven in de b ijlage -figu ren  1 to t en met 11.
De toestand op het Boudew ijnkanaa! w ord t gegeven in de b ijlage -figuu r 
12 en deze van de Damse vaart in b ijlage -figuu r 13.

1. De metode wordt speciaal gebruikt om alle technische en wetenschappelijke elemen
ten, naast het zeer vele verzamelde cijfermateriaal, te kunnen verwerken in een
bevattelijke en meer algemeen te begrijpen taal en tevens onder konklusievorm te
kunnen weergeven. Noodgewongen werd in bepaalde specifieke gevallen, de toe
stand in se geïnterpreteerd en niet in relatie tot de omgeving, omwille van de 
specificiteit ervan of omdat een hoger gelegen punt en de informatie daaromtrent
ontbraken.
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IV. De vervuifingskapaciteit per 
hydrografisch deelbekken

Bij de bepaling van de tegenw oord ige  vervu ilingsgraad , u itged rukt in 
inw onerequiva lenten, baseert men zich no rm a lite r op de bepaling van de 
C.O.D. of de B O D. van het geproduceerde  afva lw ater, rekening houdend 
met het desbetre ffend gem idde ld  debiet.
Aangezien om praktische redenen, zoals reeds aangehaald w erd in de 
stud ie  van het hydrografisch  bekken van de IJzer, het onm oge lijk  is deze 
B.O.D.-waarden te bepalen, en aangezien de w aarde van deze bepaling 
soms wel eens in tw ijfe l kan getrokken w orden, w o rd t bij de berekening 
van de ve rvu ilingskapac ite it steeds gew erkt met a fva lw a te rkoë ffic iën ten .
De bepalingsm etode van de ve rvu ilingskapac ite it berust —  zoals vroe
ger reeds werd aangegeven —  op een p rodukt van de bedoelde afvalw a
te rkoë ffic iën ten  met de eenheden w aarop zij be trekk ing  hebben.
De gegevens aangaande de norm ale bevolk ing per gem eente berusten 
op een W ES-enquête, u itgevoerd in de periode novem ber-decem ber 1972 
b ij de betrokken gem eentebesturen.
De c ijfe rgegevens om trent het toerism e zijn  gebaseerd op een stud ie  van 
het WES, om trent de log ieskapac ite it en de overnachtingen aan de 
Belg ische Kust in 1970 en verschenen in « W est-V laanderen W erkt », nr. 2, 
1971. Er w ord t rekening gehouden met de ve rsch illende  logiesvorm en, 
met name hotel, pension, v illa ’s, appartem enten, sociaa l toerism e, vakan
tieko lon ies, cam ping en kuurin rich tlngen .
De vervu ilingsw aarde van de agra rische  sekto r is a lleen gebaseerd op 
deze a fkom stig  van de veestapel, en dat u itgaande van de c ijfe rs  van de 
landbouw te lling  van het NIS. Gesteund doo r onderzoekingen uitgevoerd 
door de R ijksagrarische A fva lw ater D ienst - RAAD uit A rnhem  - Neder
land en eveneens gebaseerd op een stud ie  van LCN de la Lande Cremer, 
handelend over de po tentië le  m ilieuve ron tre in ig ing  doo r mest, mag aan
genom en w orden dat ongeveer 3 %  van het to taa l vervu ilingspo ten tiee l 
van de veestapel on rechtstreeks aan het opperv laktew ate r w o rd t toever
trouw d. De b ijd rage  van de agrarische ve rvu iling  door s lu iks to rtingen  of 
doo r d irek te  lozingen kan onm oge lijk  geraam d w orden. De ve rvu ilings
w aarde van de industrië le  sektor w ord t berekend op basis van een 
enquête, u itgevoerd door het P rovinciaa l Bestuur van W est-V laanderen - 
7de afde ling, en dat in de loop van de maanden m aart - septem ber 1972.
De gegevens in verband met de ve rzorg ingscen tra  en de onde rw ijs ins te l
lingen worden geput u it de W ES-enquête en de W ES-studie : « T e rtia ire  
sekto r en verzorgende centra  in W est-V laanderen », gepub liceerd  in 
1971 (1).

1. Tertiaire sektor en verzorgende centra in West-Vlaanderen, R. Branson, J. Theys, H. 
Van Reybrouck, o.l.v. N. Vanhove, Brugge, 1971, WES-uitgave.



1. Afvalwaterkoëfficiënten

Gebaseerd op de N ederlandse w etgeving in verband met de ve ron tre in i
ging der opperv laktew aters de dato 5 novem ber 1970, w orden de bere
kende en daar toegepaste a fva lw a te rkoë ffic iën ten  overgenom en te r ra
ming van de tegenw oord ige  en gem idde lde  potentië le  ve rvu ilingskapac i- 
te it (2).
Bij de berekening is uitgegaan van een p roduktie  gedurende 250 dagen 
per jaar. De gebru ik te  a fva lw ate rkoë ffic iën ten  en de eenheden w aarop ze 
slaan, worden per bed rijfs tak  —  voor zover ze niet in de stud ie  van het 
hydrografisch  bekken van de IJzer verm eld w orden —  aangegeven in 
b ijgevoegde tabel.

B edrijfs tak Eenheid w aarop de 
koë ffic iën t 

be trekk ing  heeft

A fva lw ater-
koë ffic iën t

Cement-, steen-, e te rn it- en w erknem er 0,5
be ton fabrieken
B rood- en koekfabrieken w erknem er 0,5
C hem ische industrie w erknem er 20,0
E lektrische  centra les w erknem er 0,5
G a lvan iseerbedrijven w erknem er 0,5
G rafische en fo togra fische w erknem er 0,5
bedrijven
G roenten w asserijen 1.000 kg w orte len 0,09
G ist- en sp iritus fabrieken 1.000 kg m elasse 8,4
M etaa lindustrie  (bewerken) werknem er 0,5
(non-fe rrobe itse rij)
M etaa lindustrie -ijze rbe itse - werknem er 0,5
rij extra  per 1.000 kg geloosd Fe 2 + 3,0
Textie lfabrieken

sp innerij w erknem er 0,5
weverij w erknem er 0,5
ververij m3 geb ru ik t water 0,03
b leke rij m3 geb ru ik t w ate r 0,03
w olw asserij 1.000 kg ruw e wol 7,0

V isconservenfab rieken 1.000 kg vis 1,7
V isdrogerijen 1.000 kg vis 0,7
V leeswarenbed rijven 1.000 kg geslach t 0,45
(vleesverw erking) gew ich t

2. Deze afvalwaterkoëfficiënten werden opgesteld aan de hand van meerdere onderzoe
kingen terzake, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwaters, 
RIZA, en zijn verder gebaseerd op de gestelde kriteria, van toepassing op de 
bedoelde industriële Sektoren.



2. Potentiële gemiddelde vervuilingskapaciteit

Een overz ich t per gem eente van de bevolk ing w o rd t gegeven in kaart 2, 
in de in le id ing  van deze studie. De gebieden onder invloed van het 
toerism e, kunnen beperkt worden to t B lankenberge, Bredene, De Haan 
(K lem skerke en V lissegem ), Knokke-Heist, M idde lkerke , Oostende, Wen- 
duine, W estende en Brugge-Zeebrugge. Z ij w orden aangegeven in kaart 
13. De gebieden, waar de veeteelt in ru im e mate aanwezig is, onder de

vorm  van gro tere  veekw ekerijen en op fokbedrijven  (m eer dan 500 grote 
zoogdieren) w orden aangegeven in kaart 14. De aanw ezige industriezo
nes, met een opperv lakte  van meer dan 20 ha, w orden ge loka liseerd  in



kaart 15. Kaart 16 to t en met kaart 28, geven een schem atisch  overz icht 
van de loka lisa tie  van de versch illende  indus trië le  bedrijv igheden  in het 
gebied. Kaart 29 en 30 geven een overz ich t van de ligg ing  van de 
verzorg ingscen tra  (ziekenhuizen en be jaardentehuizen) en kaart 31 
geeft de ligg ing  aan van de ve rsch illende  onderw ijscen tra  (m et u itzonde
ring van het lager onderw ijs).



K aart 19 . In du st riete bezetting - pluimveeslachterijen





K aart 21 Industriële bezetting - vetverwerking
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Kaart 28 Industriële bezetting - elektrische

elektrische centrale

m

chemische industrie

betonfabriek

suikerverwerking



( ziekenverzorging )



Kaart 31 O nderw ijscentra

Aan de hand van de vroeger aangegeven a fva lw a te rkoë ffic iën ten  ener
zijds, en met a lle  verzam elde gegevens anderz ijds, w o rd t een ram ing 
gem aakt per gem eente van de to ta le  po ten tië le  maar gem idde lde  vervu i
lingskapac ite it. Daarmee w ord t de vervu ilingsw aarde  bedoeld, d ie in 
essentie aanwezig is, maar gespre id  over het hele jaar. Het fe it dat het 
gaat om de « gem idde lde  » waarde, s lu it u it da t p iekw aarden worden 
genoteerd.
Deze m axim a kunnen alleen maar berekend w orden w anneer men een 
nader onderzoek zou inste llen te r p laatse van de lozing, m et opnam e van 
de vo lled ige  analyse en het deb ie t van het ge loosd afva lw ater en meer 
in fo rm atie  om trent de eenheden van vervu iling .
Er w o rd t evenmin rekening gehouden met de aanw ezigheid  van bezin- 
k ingsinsta lla ties, zodat de aangegeven vervu ilingsw aarde  als « potentiee l » 
kan beschouwd worden. Meer vo lled ige  gegevens h ie rom tren t z ijn  
v rij m oe ilijk  op te sporen, gezien de in fo rm atie  b ij de desbetre ffende 
d iensten zeer vaag, onvoldoende techn isch  om schreven en n iet expe ri
m enteel opvo lgbaar is.
Een g lobaal overz ich t van deze to ta le  po ten tië le  maar gem idde lde  vervu i
lingskapac ite it w o rd t gegeven per gem eente in de b ijlage  14. Daarin

B r u g g e .Oostende

Diksm uidè)



w ord t per gem eente de som gem aakt van de ve rsch illende  bevuilings- 
bronnen, nam elijk  de bevolking, het toerism e, de landbouw , de industrie , 
de verzorg ing en het onderw ijs . A lle  aangegeven waarden werden afge
rond naar hogere waarden, wat betekent dat het gaat om gekorrigeerde 
c ijfe rs .

Tabel 1 verm e ld t in resumé de to ta le  waarden —  abso luu t en 
geko rrigeerd  —  zoals ze berekend worden aan de hand van de ve rsch il
lende en vroeger aangegeven bevuilingsbronnen.

TABEL 1 : Ram ing van de gem idde lde  po ten tië le  ve rvu ilingskapac ite it p e rb ro n

Bevolking 
I.E. °/o

Toerisme 
I.E. %

Landbouw 
I.E. %

industrie 
I.E. %

Verzorging
I.E. °/o

Onderwijs 
I.E. %>

Totaal
I.E.

Absoluut
totaal 392.600 38,37 142.500 13,31 60.800 5,68 458.000 42,83 8.910 0,83 7.280 0,68 1.070.690

G ekorrigeerd
totaal 400.000 36,00 150.000 13,00 70.000 6,00 460.000 43,00 10.000 1,00 10.000 1,00 1.100.000

I.E. =  aantal inw onerequ iva len ten .



3. Totale gemiddelde potentiële vervuilingskapaciteit

De u ite inde lijke  to ta le  gem idde lde  potentië le  ve rvu ilingskapac ite it w ord t 
in g lobo aangegeven per hydrografisch  deelbekken in tabel 2 en 
g ra fisch  voorgeste ld  in kaart 32.

TABEL 2 : Ram ing van de gem idde lde  po ten tië le  ve rvu ilingskapac ite it pe r 
hyd rogra fisch  deelbekken

Bekken G em idde lde  po tentië le
ve rvu ilingskapac ite it 
(a fgeronde waarden)

1. Leopo ldkanaa l-a fle id ingskanaal 90.000 I.E.
2. L issew egevaart 15.000 I.E.
3. B lankenbergse vaart 50.000 I.E.
4. Noord-Ede 60.000 I.E.
5. Kanaal G ent-B rugge-O ostende 350.000 I.E.
6. G ran inga tege leed-P rovinc iege leed-G auw eloze  Kreek 340.000 I.E.
7. P lassendalekanaal-N ieuw bedelf 5.000 I.E.
8. Z ijde linckge leed-Lekevaart 30.000 I.E.
9. M oerd ijkvaa rt 40.000 I.E.

10. Kerkebeek 40.000 I.E.
11. R ivierbeek 80.000 I.E.

Totaal 1.100.000 I.E.

De to ta le  gem idde lde  potentië le  ve rvu ilingskapac ite it van het hydrogra
fisch  bekken van M idden- en Oostkust, op Belg isch grondgeb ied  en met 
respektieve lijke  lozingen te N ieuw poort, Oostende, Zeebrugge en Knok- 
ke-Heist, bedraagt ca. 1.100.000 inwonersequivalenten.
Er kunnen echter topbe lastingen voorkom en in de zom erm aanden op de 
deelbekkens 1, 3, 4 en 6, als gevolg van het kusttoerism e. D eelbekken 5

K aart 32 : H ydrogra fische deelbekUens



en de deelbekkens 10 en 11, kennen pe riod isch  een m axim ale belasting 
als gevolg van industrië le  aktiv ite iten . De g roo tte -o rde  van deze maxima 
kan in het kader van deze inventarisa tie  onm oge lijk  opgem aakt worden, 
gezien het dan gaat om meer spec ifieke  en techn ische  gegevens, die niet 
b innen de geste lde te rm ijn  kunnen verzam eld en ge ïn te rp re teerd  worden. 
B ijgaande tabel geeft de po tentië le  gem idde lde  ve rvu ilingskapac ite it aan, 
u itgesp lits t in hu ishoude lijke  en n ie t-hu ishoude lijke  ve rvu ilingskapac ite it, 
zowel in abso lute  als in procentue le  waarden u itgedrukt.

TABEL 3 :  H u ishoude lijke  (a) en n ie t-hu ishoude lijke  (b) vervu ilingskapac i- 
ie it

Tota le  gem idde lde  
po ten tië le  ver-

H u ishoude lijke
ve rvu ilings
kapac ite it

N ie t-hu ishoude lijke
ve rvu ilings
kapac ite it

(a fgeronde waarden) lnw oner-
equ iva lent

°/o Inw oner-
equ iva lent

%

1. Leopo ldkanaa l-
A fle id ingskanaal

90.000 I.E. 40.000 44 50.000 56

2. Lissew egevaart 15.000 I.E. 5.000 34 10.000 66
3. B lankenbergse vaart 50.000 I.E. 18.000 36 32.000 64
4. Noord-Ede 60.000 I.E. 20.000 34 40.000 66
5. Kanaal G ent-B rugge- 

O ostende
350.000 I.E. 150.000 43 200.000 57

6. G ran inga tegeleed- 
P rov inc iege leed- 
G auweloze Kreek

340.000 I.E. 90.000 26 250.000 74

7. P lassendalekanaal-
N ieuw bedelf

5.000 I.E. 3.000 60 2.000 40

8. Z ijde lin ckge le e d -
Lekevaart

30.000 I.E. 15.000 50 15.000 50

9. M oe rd ijkvaa rt 40.000 I.E. 16.000 45 22.000 55
10. Kerkebeek 40.000 I.E. 18.000 45 24.000 55
11. R ivierbeek 80.000 I.E. 35.000 44 45.000 56

Totaal 1.100.000. I.E. 410.000 37 690.000 63

(a) H u ishoude lijke  ve rvu ilingskapac ite it : a fkom stig  van de vaste inw oners en 
onderw ijs .

(b) N ie t-hu ishoude lijke  ve rvu ilingskapac ite it : a fkom stig  van toerism e, landbouw, 
indus trie  en verzorg ing.



V. Het kanaal Brugge-Damme-Sluis

In het kader van de beve ilig ing  van het landschap van de Damse Vaart, 
werd op aanvraag van de Bestendige D eputatie en van het Provinciaal 
Bestuur van W est-Vlaanderen, een onderzoekskam panje inge rich t te r kon- 
tro le  van de evo lu tie  van het w ater in bedoeld kanaal.
Aan de hand van een eerste ruim onderzoek, u itgevoerd in de loop van 
de maand decem ber 1971 werd een voorlop ig  beeld opgehangen van de 
s itua tie  op het kanaal Brugge-S lu is. D aarbij werden zowel de linker- als 
de rechteroever op 17 standplaatsen onderzocht, min of m eer regelm atig 
verspre id  over het vo lled ig  tra je k t van het kanaal.
Aanslu itend met het g lobaal program m a van onderzoek naar de aard en 
de graad van de vervu iling  van bepaalde W estvlaam se w aterlopen, werd 
de evo lu tie  van het w ater van de Damse vaart m aande lijks gevo lgd over 
een 6-tal standplaatsen.



1. Onderzoek linker- en rechteroever

Op 20 decem ber 1971 werden op 30 punten analyses u itgevoerd op het 
w ater van de « Damse V aart» , en dat vo lgens een versp re id ing  van 13 op 
de linkeroever en 13 op de rechteroever (1) en 4 punten ten gem een
schappe lijke  tite l. U itwendig is deze laatste gekarakte riseerd  door een 
n ie t-begroe ide  wand, te rw ijl de linke roever een rie tbeg roe iing  kent, die 
op som m ige plaatsen v rij intens kan genoem d worden.
Het punt « 0 km. » is gelegen aan de D am poort te  Brugge (tussen de 
sluizen), te rw ijl het punt «15 km .», gelegen is in het centrum  van S luis 
(Nederland), aan het e indpunt van het kanaal. De andere m onsternam e- 
plaatsen z ijn  gelegen tussen beide beschreven punten en z ijn  zo rege l
m atig m oge lijk  verdeeld. Z ij worden ges itueerd op kaart 33, en aange
du id  met een vo lgnum m er eveneens met de afstand vanaf de Dam
poort te Brugge.

Kaart 33 : Staalnamepunten kanaal Brugge-Sluis, linker en rechter oever

gra fisch  voorgeste ld  in b ijlage -figuu r 15, w aarop zowel de toestand van 
de rechteroever als deze van de linkeroever —  op dat ogenb lik  —  w ord t 
voorgeste ld .
U it de bekomen resultaten kom t naar voren dat een verdunn ing  optreedt 
aan de D am poort te  Brugge door het toegevoegde water, a fkom stig 
u it de vaart G ent-B rugge en dat na het openen van de sluizen.
De verdunning en ook een ge le id e lijke  a fbraak van de opgeloste  ve ron t
re in igende sto ffen gaat door. Ter hoogte van de dorpskom  van Damme 
s tijg t de re latieve vervu ilingsgraad lich tjes  en b lijf t  behouden to t over de 
S iphon. Daarna treed t een zeer snelle  da ling  op over het tra je k t gaande

1. Rechter- en linkeroever werden genomen in de richting gaande van Brugge naar Sluis.



naar S luis. U itzondering hierop moet gem aakt w orden voor de rechteroe- 
D am m e- ver, w aar op het punt « 12.900 m. » een lich te  ve rvu iling  w aar te nemen 

is, d ie  echter zeer snel w o rd t geë lim ineerd.
Aangezien het hier om een éénm alig onderzoek gaat, is het vrij evident 
dat aan d it evo lu tiepatroon geen absolute  waarde mag toegekend w o r
den. P recies om die reden werden dan ook in het norm ale onderzoekpro
gram m a van 1972, een zestal staalnam epunten behouden op d it kanaal, 
om daardoor een beter inz ich t te krijgen  in bedoelde evo lu tie  en dat 
over een ru im er tijdsbes tek  en m eerdere seizoenen.



2. Normaal onderzoek

Zoals reeds vroeger aangegeven, w ord t in 1972 over een zestal plaatsen 
het w ater van het kanaal B rugge-S lu is gevo lgd in z ijn  evolutie. Drie 
staalnam epunten kunnen gekarakteriseerd  w orden doo r hun kodenum m er 
u it het onderzoek en cp d ie  m anier verge leken w orden met de staalna
mepunten u it het onderzoek van linke r- en rechteroever. Deze punten 
w orden aangegeven op kaart 34.

Vandaar dat in het thans besproken onderzoek, het punt 
C2 overeenkom t met het punt 800 m eter (3)
C3 overeenkom t met het punt 2.100 m eter (5)
C5 overeenkom t met het punt 5.300 m eter (8)
C6 overeenkom t met het punt 6.600 m eter (9)
C17 overeenkom t met het punt 10.700 m eter (20)
C18 overeenkom t met het punt 14.700 m eter (17).
De c ijfe rs  tussen haakjes verm eld, z ijn  de codenum m ers van het onder
zoek, zoals het aangegeven w ord t op kaart 33.
De toestand op het kanaal B rugge - S lu is w o rd t m aande lijks  onderzocht 
en da t in de periode vanaf m aart to t e inde novem ber 1972.
Deze toestand w ord t g ra fisch  voorgeste ld  in de b ijlage -figu ren  16 to t en 
met 23.
D aaru it kan onder meer in het algem een a fge le id  w orden :
1. Tegenaan de D am poort te Brugge, lig t de ve ron tre in ig ingsg raad  over
de hele periode re la tie f hoog, en dat om w ille  van de kontinue aanwezig
heid van water, a fkom stig  u it kanaal G ent-B rugge, als gevolg van het 
openen van de sluis.
2. Een ge le ide lijke  verbetering  doet z ich in deze s itua tie  voor op basis
van de verdunning d ie er op treed t met het m eer gezonde w ater van de
Damse Vaart, maar eveneens als gevolg van een na tuu rlijke  ze lfzu ivering,
d ie  in de Damse Vaart nog voorkom t. Deze ze lfzu iverende invloed treedt



maxim aal op in het tra je k t B rugge-(Dam poort) - Dam m e-(Siphon) en dat 
Damme - over een afstand van ca. 6,6 km.

3. Ter hoogte van de Brug te Hoeke treed t een s tijgende  re latieve 
veron tre in ig ingsgraad  op, ten opzich te  van het om gevende water. Op 
basis van de chem ische analyses, gaat het h ie r ve rm oede lijk  om een zeer 
loka le  ve ron tre in ig ing  door hu ishoude lijke  a fvalw aters. Er m oet echter 
opgem erkt w orden dat het versch ijnse l v rij snel over het tra je k t van het 
kanaal w eggew erkt wordt.
4. De vervu iling  te r hoogte van het centrum  S luis, en m eer speciaal te r 
hoogte van de rekreatiezone, is p raktisch  gedurende de vo lled ige  obser
va tieperiode  vrij laag gebleven (beneden 25 %  abnorm ale waarden), met 
u itzondering  van de evo lu tie  in de maand septem ber-oktober. Daar w ord t 
een re latieve veron tre in ig ingsgraad  aangetro ffen van ca. 37 % . Op basis 
van de chem ische analyses gaat het h ie r ook w eer om een lozing, eerder 
sporad ische evacuatie, van hu ishoude lijk  a fvalw ater. De waargenom en 
toestand was er ech te r ver van a larm erend, m aar n ie ttegenstaande dat, 
moet toch de nodige voo rz ich tighe id  geboden w orden te r behoud van de 
w a te rrekrea tie  aldaar.
Nochtans worden spec ifieke  s itua ties waargenom en waarvan het niet 
steeds m oge lijk  is geweest de oorzaak ervan te achterha len. In d ie zin 
kunnen vo lgende abnorm alite iten  verm eld worden.
1. In de maand oktober-novem ber w ord t een zeer lage vervu ilingsgraad 
waargenom en aan de D am poort te Brugge, te rw ijl er ech te r een vrij 
hoge re la tieve waarde w ord t gevonden op punt C3. W aa rsch ijn lijk  moet 
z ich  een verschuiven van de ve rvu ilingsp iek  voorgedaan hebben als het 
gevolg van een verp laatsen van w aterlagen.
2. In de maand m ei-juni, doet zich een v rij hoge re la tieve ve rvu iling  voor 
te r hoogte van het centrum  van Damme. Een m oge lijke  ve rk la ring  h ie r
voo r op basis van de chem ische analyses is n iet verantw oord  evenals de 
vrij hoge re la tieve ve rvu ilingsgraad gevonden aan de S iphon te Damme 
in de periode m aart - april.
3. In de maand septem ber-oktober w o rd t te r hoogte van het centrum  van 
S lu is een abnorm aal hoge re la tieve vervu iling  w aargenom en. De chem i
sche analyses terzake laten met een v rij g ro te  w aa rsch ijn lijkhe id  verm oe
den dat het h ier gaat om een sporad ische lozing van hu ishoude lijk  
afvalw ater.
4. In de periode oktober-novem ber w ord t een u itzo n d e rlijk  lage waarde 
genoteerd te r hoogte van de Brug te Hoeke. H iervoor kan —  op basis 
van de chem ische analyses —  geen afdoende ve rk la ring  gegeven w or
den.



3. Konklusie

1. Een bevu iling  van het kanaalw ater treed t op te r hoogte van de 
D am poort (Brugge) als gevolg van het in laten van water, a fkom stig  van 
het kanaal Gent - B rugge - Oostende.
2. Een e ffektieve  verdunning evenals een e ffic iën te  na tuu rlijke  zelfzuive- 
ring treed t op in het kanaal, w aardoor de ve ron tre in ig ing  v rij snel 
afneemt.
3. Lokaal kom t geregeld een lich te  o rgan ische ve rvu iling  voo r aan de 
Brug te Hoeke, als het gevolg van een lozing van hu ishoude lijk  a fvalw a
ter.
4. De sam enste lling van het kanaalw ater te r hoogte van de rekreatiezone 
te S lu is (Nederland), is no rm a lite r vrij gunstig  en zeker aanvaardbaar.



VI. Afvalwaterlozingen in zee

In d it hoofdstuk worden een aantal begrippen toege lich t en een aantal 
ideeën ontw ikke ld  om de h is to risch  gegroe ide  kontekst van d it p ro 
bleem beter te om schrijven. Het lig t n iet in de bedoeling h ie rin  op loss in 
gen p rio rita ir naar voren te brengen, noch een spec ifiek  standpunt in te 
nemen. De waarde ervan is zu iver in form atie f.

1. Ontaarden van ecosystemen

Bij het inbrengen van organische afvalsto ffen in een bepaald ecosysteem 
zal het aantal organism en, dat deze stoffen onder de heersende om stan
digheden kan aantasten, in aantal toenem en en het systeem zal alleen 
dan n iet verstoord  worden als de op hen vo lgende organism en in de 
keten eveneens vo ldoende kunnen toenem en. H oopt z ich ergens in de 
kring een p rodukt op, dan is daardoor de kans g roo t dat h ie rdoor de 
levensm ogelijkheden van bepaalde organism en zullen dalen, w aardoor 
het systeem w ord t aangetast en h ie rdoor in gevaar w ord t gebracht.
De re in ig ingskapac ite it is een e igenschap van de levende ecosystem en 
en n ie t van de sche ikund ige  stof w ater (H 20). En die kapac ite it is 
verloren, w anneer men haar boven de marge exp lo itee rt, d ie de buffering 
toestaat. Om die marge te leren kennen is een b io log isch  onderzoek 
nodig. Zu lk onderzoek moet kunnen aansluiten en steunen op hyd rog ra fi
sche waarnem ingen.
Er worden, naast de organische afvalsto ffen, ook organ ische  stoffen 
geloosd door de industrieën, door u itspoe ling  van de grond en van 
hu ishoude lijke  afval, zoals Produkten van de petrochem ische bedrijven, 
bes trijd ingsm idde len  en detergentia . Voorts w orden anorgan ische stoffen 
geloosd, waarvan voora l vaak de m etaalionen, zoals bv. koper, zink, 
cadm ium , kobalt en zink, g iftig  zijn. D erge lijke  sto ffen kunnen het ecosys
teem ernstig  in gevaar brengen en de re in ig ingscapac ite it voor niet 
ve rg iftigde  organ ische afvalsto ffen aanz ien lijk  verlagen.
Een soo rtge lijke  reaktie  mag ook verw acht w orden door de lozing van 
koelwaters. H ierdoor zullen de chem ische reakties versne ld  w orden, 
w aardoor de zuursto fbehoefte  van het w ater s tijg t, m aar de zuursto fhoe- 
veelheid van het w ater zal afnemen. Bovendien zal in het lozingsgebied 
de tem pera tuur veelal stijgen boven de tem pera tuur waaraan de o rgan is
men fys io log isch  zijn  aangepast.
Er z ijn  voorts  verscheidene gevallen bekend van een schade lijke  invloed 
van s lib loz ingen ; soms doordat zich in het s lib  g iftig e  sto ffen kunnen 
ophopen of ten gevolge van de troebe lhe id , d ie e rdoor in het w ater 
ontstaat, soms doorda t het de bodem  onbew oonbaar maakt.
S pecia le  aandacht vraagt de ve ron tre in ig ing  doo r sto ffen d ie  n iet of 
m oe ilijk  worden afgebroken, vb. rad io-aktieve  sto ffen of bes tr ijd ingsm id 
delen, en die vaak door organism en of door s lib  w orden opgehoopt.



Het zal dus d u id e lijk  z ijn , dat het gevaar voor een ka tastro fe  g ro te r is 
naarm ate het ontvangende w ater k le ine r is en m eer het karakter heeft 
vari een gesloten systeem.
Er bestaat daarom  een d u id e lijke  neig ing om loz ingspunten voor gro tere 
hoeveelheden afval, n iet langer m eer in meren, kanalen en riv ieren te 
doen u itm onden, maar —  eventueel v ia lange pers le id ingen  —  in zee te 
storten. Men speku leert h ier dan ook op de verdunn ingseffekten  van de 
gro te  hoeveelheid zeewater.
Technologen beschouwen lozing op zee maar al te  vaak als lozing op 
een p raktisch  open systeem, w aarin geen gevaar voo r vervu iling , laat
staan voor overbe lasting te duchten is. Inderdaad, is b ij een ste ile  kust, 
w aarlangs een sterke strom ing staat, het ve rdunn ingse ffekt zeer aanzien
lijk . Toch moet men er zich terdege voor hoeden het to taa l vo lum e van 
de zeeën en de oceanen voor de lozingen als één zeer g roo t reservo ir te 
beschouwen. In fe ite  kunnen in zee vele, vaak b e tre kke lijk  k le ine geb ie
den onderscheiden worden, d ie door hun eigen w aterbew egingen en
levensgem eenschappen in sterke mate als a fzonderlijke  eenheden funge
ren. Dat ge ld t zeker voor een kust als de N ederlandse en de Belgische, 
w aar de he lling kle in is, het w ater door het ge tij o sc ille e rt en het 
w e rke lijk  w a te rtransport langzaam is. Zo zou de N oordzee s lech ts onge
veer tweem aal per jaa r ververst worden.
De N ederlandse en ook de Belg ische kust zou omgeven z ijn  door een
zone van zeewater, d ie s lechts langzaam met de ve rder gelegen geb ie
den stoffen u itw isse lt. In dat gebied vinden reeds lozingen van ongezui
verd a fva lw ater p laats en het lag in de bedoeling, deze m etode op een 
nog veel g ro te re  schaal te gaan toepassen.
U it tal van u itla tingen van de ontw erpers en de voorstanders van deze 
op loss ing om afval kw ijt te geraken, b lijk t, dat ze er vo ldoende rekening 
mee hebben gehouden, dat lozingen in zee, evenals lozingen in zoet 
water, aan beperkingen zijn  gebonden, die door de b io log ische  proces
sen worden gesteld.
Aan de hand van w iskund ige  m odellen kan men m om enteel een schatting 
maken van het ze lfre in igend verm ogen van een w ate rloop  en zelfs van 
een estuarium , rekening houdend met tal van p rim a ire  param eters, w aar
onder de hydrografie  van de w aterloop of het estuarium , de hoeveelheid, 
de aard en de a fbraaksnelhe id  van de a fva lsto ffen, de coë ffic iën ten  voor 
d iffus ie  van stoffen in het w ater en voor zuursto faanvoer u it de lucht of 
met andere w oorden de reaëratie, de sne lheid  van de b iochem ische 
afbraak, en de verde ling  van de afvalsto ffen over het ontvangend water. 
Ze lfs aangenom en dat bovenverm eld w iskund ig  model w e rke lijk  accepta
bel is voor zoet water, dan is de u itb re id ing  van deze regel to t fauna en 
flo ra  van b rakw ater en zoutwater, —  zonder voo ra fgaande lijk  b io log isch  
onderzoek —  onaanvaardbaar. De meeste zeeorganism en zijn  immers 
buitengew oon gevoelig aan zuu rs to fkoncen tra tie  en tem pera tuurschom 
m elingen. Op z ichze lf is d it chem isch en hyd rogra fisch  onderzoek onvo l
doende voor het nemen van de ju is te  beslissing, w ant de re in ig ingskapa- 
c ite it van een waterm assa is voo rnam elijk  een « b io log isch  » probleem .



3. Studieopdracht

Om de invloed van de verlaagde zuu rs to fkoncen tra tie  in een estuarium  of 
een zeew aterm ilieu te kunnen beoordelen, zal het in de eerste plaats 
nodig z ijn  nauw keurig vast te s te llen hoe de b io log ische  sam enste lling 
te r p laatse is, w elke onderlinge  re la ties er z ijn  tussen de daar voo rko 
mende organism en en in w elke mate er period ieke  m igra ties optreden. 
U it dat onderzoek zal naar voren komen uit w e lke  soorten het ecosys
teem te r p laatse is opgebouwd. Een de rg e lijk  ruim  onderzoek w ord t 
u itgevoerd in het kader van het ICWB (1) onder de koö rd ina tie  van het Kabi
net voor W etenschapsbele id. Indien to t de lozing zou overgegaan worden 
zal naast het experim enteel onderzoek een system atisch onderzoek moe
ten p laatsvinden naar eventuele veranderingen in het gebied dat door de 
lozingsprodukten kan worden bere ikt. U it het hydrografisch  onderzoek 
zou kunnen u itgem aakt worden w elke weg het ge loosde w ater in hoofd
zaak volgt. Er worden dan, op die weg, naast kontro legeb ieden in andere 
rich tingen, proefvakken u itgezet op versch illende  afstanden van het u it- 
laatwerk. In deze proefvakken w ord t m aande lijks een b io log isch  onder
zoek u itgevoerd (m acroscopische d ie rsoorten  bepalen).
Een eerste en grote  m oe ilijkhe id  b ij een de rg e lijk  onderzoek is, dat er 
van p laats to t p laats grote  varia tie  bestaat in aanta lsterkte , deels ve roor
zaakt door k le ine m ilieuversch illen , deels door het toeval. De genomen 
m onsters moeten zo g roo t en zo ta lr ijk  z ijn , dat ze een ju is t beeld geven 
voor het beïnvloede gebied zowel als voor het contro legeb ied .
Een tw eede m oe ilijkhe id  is, dat de popu la ties te rk te  van de ve rsch illende  
soorten in de loop van een jaa r period ieke  schom m elingen vertoont, door 
broedval en door sterfte. Beiden variëren bovendien n ie t a lleen in de 
loop van het jaar, m aar ook van ja a r to t ja a r en lopen dus voor de 
ve rsch illende  lee ftijdsk lassen uiteen, voora l ten gevolge van fluk tua ties  in 
de m ilieu-om standigheden.
Voor de bepaling van het e ffekt van een lozing is het u iteraard gewenst 
de u itgangstoestand te kennen. Het onderzoek zou daarom  een flin k  
aantal ja ren  voor het in w erk ing  komen van de lozing moeten beginnen. 
Het va lt daarom  te betreuren, dat men in Nederland, zowel als in België, 
n iet eerder to t een onderzoek over de lozing van de afval op zee heeft 
besloten. A ls oorzaken h ie rvoor kan men aanvoeren het te rugschrikken  
voor de kosten van het onderzoek en voor de eventuele konsekw enties 
van de resultaten. Een be langrijke  reden is ech te r ook da t b io log isch  
onderzoek pas na verloop van een lange te rm ijn  resultaten p leegt af te 
werpen, w aardoor het m inder aanspreekt dan fys isch  en chem isch onder
zoek.
Ze lfs al zou men overgaan to t de bouw van zu ive rings insta lla ties , zullen 
ook dan nog organ ische stoffen in het e ffluen t aanwezig z ijn , en b lijf t  het 
noodzake lijk  de opnam ekapacite it van een estuarium  of een zee te 
kennen. Die kennis is maar m oge lijk  doo r een langdurig  arbe ids in tensie f, 
experim entee l en em pirisch, in te rd isc ip lin a ir onderzoek met een zeer 
be lang rijke  b io log ische  inbreng.

1. ICWB : Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid.



4. Probleem van de afvalwaterlozing in zee, historisch gezien

De prob leem ste lling  is helemaal n iet nieuw, w ant reeds in 1906 
(20 aug. 1906) werd een rapport gepub liceerd  van de « C om m issie inzake 
R io lering en W aterverversching in Am sterdam  », dat de grondslag vorm de 
voor de aanleg van gescheiden rioo ls te lse l (regenw ater - a fvalw ater) en 
met m oge lijke  lozing ervan in de N oordzee of de Zuiderzee. Deze 
Kom m issie was dan van oordeel dat een voo ra fgaande lijke  zu ivering 
onnodig  was, daar de sterke ebbe- en v loedstrom ingen de gro te  m assa’s 
vuil kunnen opnem en en a ldus geen aanle id ing  kunnen geven to t ernstige 
ve ron tre in ig ing . Men is verder van oordeel da t de aanleg van een 
persbuis naar de Noordzee ernstige m oe ilijkheden  zal m eebrengen. De 
problem en in verband met ve ron tre in ig ing  van de badplaatsen en de 
reakties daarop z ijn  ook n iet nieuw, verm its  de Kom m issie ook voorzag 
dat de besturen der badplaatsen zich tegen deze lozing zouden verzet
ten, daar ze z ich in hun bestaan bedre igd  voelden.



Overal te r w ereld w aar een bevolk ing in kuststreken is gekoncentreerd  
en waar gro te  industrië le  com plexen z ijn  sam engetrokken langs de kust 
of in de nab ijhe id  ervan, w ord t a fva lw ater in zee geloosd. M eer en meer 
z ijn  daarb ij ervaringen opgedaan w aaru it b leek dat de rge lijke  lozingen 
lang n iet zo onschu ld ig  zijn, en dat b ij n ieuwe lozingen vele en soms 
vergaande voorzorgsm aatregelen moeten genom en w orden tegen onge
w enste gevolgen.
In verband met lozingen in zee, z ijn  vele b io log isch -chem ische  en 
fys ische processen ervan nog onvoldoende of n ie t gekend. V o lled ige  
voorspe llingen over de eventuele gevolgen ervan zijn  dan ook nog steeds 
onm ogelijk .
Bij de lozing van a fva lw ater w ord t gedacht aan afva lsto ffen  in opgeloste, 
co llo ïda le  of zwevende vorm , en aan s lijks to ffen , d ie zonder m oe ilijkhe 
den met het w ater kunnen getransporteerd  w orden door m iddel van 
bu is le id ingen. Deze stoffen kunnen naar hun aard en verontre in igend 
verm ogen in een paar hoofdgroepen worden onderverdeeld .
1) A fva lsto ffen  met een sterk zuursto fb indend verm ogen ; z ij z ijn  meestal 
van organ ische opbouw, en zij worden a fgebroken langs m ic ro b io lo g i
sche weg.
2) A fva lsto ffen, d ie niet of slechts m oe ilijk  langs m icrob io log ische  weg 
a fbreekbaar zijn, en afkom stig  z ijn  van techn ische  en chem ische proces
sen vb. o liën en petrochem ica liën .
3) A fva lsto ffen d ie zelfs in k le ine koncentra ties schade lijk  z ijn  voor het 
agrarisch  leven, vb. insectic iden, inh ib ito ren , zware metalen.
A fva lsto ffen, met een zuursto fb indend karakter v ind t men in :
1) H u ishoude lijk  afvalw ater, afva lw aters van s lach thu izen en zu ive ln ijve r- 
heid, d ie eveneens lozen langs de gem eente lijke  rio le ringen . Dat a fvalw a
te r is langs b io log ische  weg goed te behandelen, met andere w oorden 
het is b io log isch  goed afbreekbaar. Het kom t er h ie rb ij op aan dat 
enerz ijds  een deel van de organische bestanddelen om gezet w orden to t 
s lijk  dat door bezinking kan afgescheiden worden, en anderz ijds  een deel 
der o rgan ische stof in gasvorm zal on tw ijken. Er b lijf t  een hum usachtige 
s to f achter, d ie goed te drogen is en geen reuk afgeeft. Het gezuiverd 
e ffluen t is evenwel nog geen d rinkw a te r maar het zuurs to fb indend  verm o
gen ervan is zodanig verm inderd dat, b ij lozing ervan in een ontvangend 
water, de zuurs to fkoncen tra tie  daarin op een aanvaardbaar niveau kan 
gehouden worden voor de w aterorganism en en daarnaast geen g iftige  
stoffen meer bevat voor dezelfde organism en.
2) A fva lsto ffen van grote  agrarische industrieën zoals su ikerfabrieken, 
aardappe lm ee lfabriek e.a. z ijn  eveneens b io log isch  afbreekbaar.
Deze afvalw aters hebben een g roo t veron tre in igend  verm ogen en ze 
kunnen aldus, zonder verdere zu ivering, geloosd w orden op een w ater 
met een g roo t ze lfre in igend verm ogen. Vandaar dat men h ie r voorste lt, 
de lozing te laten gebeuren op een w ater met een sterke  ge tijdew erk ing , 
w aardoor de snelle  verspre id ing  van de zuursto fb indende  a fva lsto ffen kan 
w orden bere ikt. Bij lozing van hu ishoude lijk  a fva lw ater in zee of in een



van de zeearm en van een rivier, zal de zuu rs to fb ind ing  n iet spoedig tot 
een vergaande da ling  van het zuursto fgeha lte  le iden. Door sne lle  ver
spre id ing  en door g ro te  verdunning zu llen de ontvangende w ateren veel 
m inder gevoelig  z ijn  voor lozing van g iftig e  stoffen. Om deze reden 
kunnen m inder vergaande zu ive rings insta lla ties  volstaan.
W anneer dat zo is, dat b ij lozing in zee, bepaalde kostbare zuiverings- 
m aatregelen achterw ege zouden kunnen gelaten w orden, dan w ord t de 
lozing van afvalw aters in zee, een ve rle id e lijke  zaak. M et geb ru ik  van 
d iffusoren, is een goede menging van a fva lw ater met zeew ater m ogelijk, 
daar er een onderscheid  bestaat in dens ite it en sam enste lling tussen 
zeew ater en afvalw ater.

B ij de lozing kan nu een ondersche id  gem aakt w orden tussen drie 
m oge lijkheden :
een lozing in vo lle  zee, zoals in de Noordzee, 
een lozing in de ge tijdes trook  langs de kust.
een lozing in de zeearm, zoals de W esterschelde.
Op de opnam ekapacite it van de Noordzee voo r a fva lsto ffen  w ord t in de 
laatste tijd  meer en meer een beroep gedaan door industrieën gelegen 
op gro te re  afstand van de kust en zelfs in het b innenland en /o f het 
buiten land.
W anneer m eer en meer de lozingen op oppe rv laktew ate rs  w orden aan 
banden gelegd, en de industrieën gedw ongen w orden duurzam e zuive
rings ins ta lla ties  te bouwen, dan kan de afvoer van de a fva lsto ffen naar
zee, een zeer aan trekke lijke  u itkom st bieden. Deze on tw ikke ling  geeft
aan le id ing  to t g ro te  voo rz ich tighe id  met name voor d iegene die voor de 
belangen van de v isserij in de Noordzee opkom en. De toe laa tbaarhe id  
van de lozing van sto ffen in zee, zal geval voor geval moeten bestudeerd 
worden. Voor de lozing van hu ishoude lijk  afva lw ater, w o rd t de keuze 
bem oe ilijk t door de bak te rio log ische  ve ron tre in ig ing . D aardoor kunnen 
bepaalde belangen worden bedreigd. Deze belangen vragen om bescher
ming. Het gaat h ier voo rnam elijk  om bescherm ing van de badstranden en 
om bescherm ing van de v isserijbe langen.
Vandaar dat men de voorde len  van lozing in zee in ve rge lijk ing  met een 
zu ivering moet afwegen tegenover de nadelen ervan. Voordelen van 
afvoer naar zee t.o.v. zu ivering z ijn  :
1) het loz ingspunt in zee zou zo ver kunnen gekozen w orden dat geen 
d ire k t kontakt meer is tussen lozingsp laa ts ( =  p laats van ze lfre in ig ing) 
en de mens (badplaats).
2) de waterm assa die bij het ze lfre in ig ingsp roces  is betrokken en onder 
invloed van de ge tijdew erk ing  staat, is van een andere groo tte -o rde  dan 
b ij lozing in zoet water.
3) het ontvangende w ater kom t in het algem een niet in aanm erking voor 
hergebru ik.
4) de techn ische op lossing is b ij a fvoer naar zee eenvoud iger en meer 
bedrijfszeker.
5) de ins ta lla ties  nemen m inder ru im te in beslag en kunnen met m inder 
personeel w orden bediend.



Nadelen zijn  :
1) bedre ig ing  van de hyg iënische kw a lite it van het zeew ater te r p laatse 
van badstranden in de omgeving.
2) schade lijke  invloed op het aquatisch leven in zee en op zeeorganis
men d ie zich op en in de zeebodem, in de om geving van de kustzone 
bevinden, en de voornaam ste voedselbron betekenen voor de vis.
3) de invloed van de bem estende w erk ing  van het a fva lw ater w aardoor 
de a lgen-on tw ikke ling  in het w ater in de hand w ord t gew erkt en de 
troebe lingsgraad  toeneem t.
4) gevaar dat bestaat van n iet oplossen van de ge loosde stoffen als 
gevolg van de n ie t-m engbaarheid doo r een versch il in so o rte lijk  gew ich t 
tussen zoet rioo lw a te r en zw aarder zout zeewater, w aardoor een zoetwa- 
te rv lek kan ontstaan, die zich nadien met de w ind kan verp laatsen.
Door de keuze van het loz ingspunt ver in zee, kan en igszins tegem oet 
gekom en worden aan de hygiënische bezwaren voor de badstranden. Het 
gevaar voor n ie t-m engbaarheid kan gedee lte lijk  w orden opgeheven door 
de a fvoerle id ing  aan het u ite inde te voorzien van zogenaam de « d iffuso- 
ren », d ie werken als s traa lp ijpen  en door tu rbu len tie  de m enging verbe
teren. Daarnaast is het be lang rijk  dat het w ater in de badstroken aan 
bepaalde normen moet b lijven voldoen, en h ie rb ij spelen een aantal 
faktoren een voornam e rol, en waaraan men niet veel kan veranderen :
1) de kw a lite it van het w ater in de badstroken is a fhanke lijk  van de 
strom ingen langs de kust, w aarin door de gro te  riv ieren zoals de R ijn en 
de Schelde, s libs to ffen  en afvalsto ffen worden gebracht, d ie d u id e lijk  een 
invloed hebben op de sam enste lling van het kustwater.
2) b ij lozing van hu ishoude lijk  afvalw ater, gezuiverd dan wel ongezuiverd, 
zal de koncentra tie  aan voedingse lem enten w orden verhoogd in het 
zeewater, w aardoor de a lgenbevolk ing zal toenem en.
3) m icro-organism en van faecaïe herkom st zullen zelfs, na b io log ische  
zu ivering n iet in zodanige mate z ijn  w eerhouden, dat in geval van lozing, 
in nab ijhe id  van de badstranden een korte  zeep ijp  zou kunnen volstaan.
4) be trouw baarhe id  van het w ater in de badstrook zal s lech ts dan to t een 
aanvaardbaar niveau kunnen w orden opgevoerd, w anneer doo r verdun
ning met zeewater, en een vo ldoende lange v e rb lijft ijd  van het afva lw ater 
in zee, de schade lijke  organism en z ijn  verdwenen, voora leer dat w ater in 
kontakt komt met het strand. Vandaar dat men h ie rvoor een idee moet 
hebben van de snelheid w aarm ee de schade lijke  e lem enten b ij lozing in 
zee, verdw ijnen.
H ieru it zou men kunnen beslu iten dat een verleng ing  van de le id ing  in 
zee, een afdoende oplossing zou brengen. Nochtans is dat een zeer duur 
m iddel met een beperkt resultaat. D aarbij kom t nog het fe it dat veelal 
ook industrië le  afvalsto ffen worden geloosd, d ie  de v isserijbe langen 
kunnen schaden. Zorgvu ld ighe id  b lijf t  dus geboden bij het lozen in zee (2).

2. Deze tekst is integraal gebaseerd op de 1e vakantiekursus in de behandeling van de 
afvalwaters, met als onderwerp De lozingen in zee, uitgegeven door de Technische 
Hogeschool van Delft. - 1966. Een aantal aanpassingen en aanvullingen zijn gebeurd 
aan de hand van de Belgische situatie



VII. Huishoudelijke afvalwaters

1. Biodegradatie

Een onnoem elijk  aantal verb ind ingen d ie  in de na tuur voorkom en of die 
doo r de mens in z ijn  dage lijkse  om gang geb ru ik t w orden, w ord t m icro- 
bisch aangetast en ook afgebroken. N ochtans is deze a fbraak n iet a ltijd  
vo lled ig  en kan ze ook zelfs, al naargelang het geval, n iet gew enst zijn.
In het kader van de m ilieup rob lem atiek  is het vee la l zo dat deze 
m ic rob ië le  a fbraak gestim uleerd w ord t en de a fbraak zo ver m oge lijk  
w o rd t gedreven. Indien deze a fbraak dus wel gew enst is, spreekt men 
van « b iodegrada tie  ». In d ie zin is het dus een versch ijnse l, w aarb ij een 
a fbraak van m ateria len en stoffen gebeurt doo r b io log ische  agenten, 
meer spec ifiek  door m icro-organism en (1).
Op d ie m anier kan dan ook een inde ling  voorgeste ld  w orden van d it 
versch ijnse l onder de volgende vorm en (2) :
1. P rim aire  b iodegradatie , w aarb ij de iden tite it van de behandelde stof 
ve randert maar de chem ische sam enste lling p raktisch  ongew ijz igd  b lijft.
2. S ecundaire  b iodegradatie , w aarb ij de ongewenste e igenschappen van 
de behandelde stof verdw ijnen, w at voor de om geving b ijzonde r w aarde
vol kan zijn.
3. T e rtia ire  b iodegradatie , w aarb ij u ite in de lijk  de vo lled ige  om zetting van 
de behandelde stof gebeurt en dat to t op het niveau van de anorgan i
sche e indprodukten van geringe com plex ite it.
Deze b iodegrada tie  kan na tuu rlijk  het gevolg z ijn  van de norm ale s to fw is
se lingsprocessen van m icro-organism en. D it m etabolism e w ord t in de 
hand gew erkt door enzymes, die de reakties sne lle r m aar ook beter laten 
verlopen.
M icro-organism en hebben echter ook de m erkw aard ige  e igenschap om 
z ichze lf te adapteren of aan te passen, op een vergaande manier, aan 
een aantal m ilieu faktoren. D aardoor kunnen zij een g roo t aantal ve rb in 
d ingen in de natuur aantasten, die o o rsp ro nke lijk  niet in hun aktiv ite itsge- 
bied lagen, maar door veranderde levensvoorwaarden er m om enteel wel 
deel van u it maken. Vandaar dat kan afge le id  w orden dat a lle  b io lo g i
sche verb ind ingen onder gunstige om standigheden kunnen afgebroken 
worden langs m ic rob io log ische  weg. Voor syn te tische verb ind ingen is dat 
n ie t steeds het geval. Daar precies doo r die ve rb ind ingen  het m ilieu 
vervu ild  w ordt, is het buitengewoon be lang rijk  h ie rom tren t een beter 
inz ich t te ve rk rijgen  op basis van de stud ie  van de b iodegradatie .
Deze b iodegradatie  w ord t dan ook veelal bestudeerd voo r volgende 
b iotopen, nam elijk , de aërobe oppervlaktew aters, de bodem , de aërobe 
b io log ische  afvalw aterzu iveringssystem en en de anaërobe afvalw aterbe- 
handelingssystem en.

1. W. Verstraete en J.P. Voets, Biodegradatie en Biodeterioratie, Extern, nr. 1, 1972, p. 
613-614.

2. W. Verstraete en J.P. Voets, Ibid, p. 614.



2. Detergenten en watervervuiling

In het algemeen kan geste ld worden dat de schade berokkend aan 
opperv laktew aters door de lozing van detergenten erin, zeer verscheiden 
is van aard en dat naargelang het s tandpunt w aarop men zich stelt. Op 
die m anier z ijn  veranderingen in het fys isch m ilieu, schuim vorm ing, 
pertu rba tie  van a fva lw aterzu iveringsinsta lla ties, veranderingen van de 
koë ffic iën t voor het zuursto ftransport, to x ic ite it ten opzich te  van flo ra  en 
fauna, eu tro fisa tie , vervu iling  van d rinkw ater, enkele face tten  van d it 
probleem .
A nderz ijds  is men het er over eens dat een detergent overeenkom t met 
e lke verb ind ing , speciaal bestudeerd voor het ve rw ijde ren  van vuil en het 
in op lossing brengen ervan in het w ater tijdens  het daartoe vooropgeste l
de behandelingsproces. Daardoor worden zowel de opperv lakte-aktieve  
Produkten als de additieven of kom plem enta ire  verb ind ingen  onder de 
groep der detergenten opgenom en (1).
Na gebru ik, worden de detergenten met behulp  van de afvalwaters, 
geë lim ineerd  langs een rio le ringsne t en komen op die m anier eventueel 
te rech t op een rioo lw a te rzu ive rings insta lla tie . Indien deze detergenten 
daar n iet ve rw ijde rd  worden door fys ico -chem ische  en /o f b io log ische  
processen, dan zullen niet te verw aarlozen koncen tra ties  van de ve rsch il
lende sam enste llende kom ponenten in de w aterlopen te rech t komen, met 
de schade lijke  gevolgen vandien.
N orm a lite r komen de detergenten met een zeer g ro te  onrege lm atighe id  
in de rio le ringen terecht. Men neemt ech te r aan dat op een rioo lw a te rzu i
ve rings ins ta lla tie  koncentra ties van an ion ische detergenten aankom en va
riërend tussen 6 en 24 m g/l, en dat in het behandelde e ffluen t nog 
hoeveelheden worden teruggevonden van 0,8 to t 4,4 m g/l. Ionische 
detergenten komen er aan in koncentra ties varië rend tussen 1 en 20 m g/l 
en z ijn  ten dele van de industrie  afkom stig , voora l als het gaat om 
hogere koncentraties.
Aan de hand van onderzoekingen op w aterlopen in ve rsch illende  Westeu- 
ropese landen, kan men vastste llen dat de koncen tra tie  aan an ionische 
detergenten er schom m elt tussen 0,5 en 1 m g/l te rw ijl de koncentra ties 
aan ion ische detergenten lig t tussen 0,1 en 0,8 m g/l.
Enkele nadelen van deze aanwezige koncen tra ties  in opperv laktew aters 
zullen daarom  enigszins nader om schreven w orden.

1. Schuim vorm ing
Detergenten verlagen de oppervlaktespann ing  van het w aterig  m ilieu 
w aarin ze zich bevinden, w aardoor een schu im vorm ing, soms vrij spekta- 
ku la ir, kan optreden. D it versch ijnse l doet zich dan ook voora l voor op 
plaatsen van sluizen en afdam m ingen met een n iveauversch il. De s tab ili
te it van d it schuim  is onder meer a fhanke lijk  van de koncen tra tie  aan 
detergenten, de koncentra tie  aan proteïnen, de koncen tra tie  aan stoffen

1. Vocabularium van de oppervlakte-aktieve komponenten - Comité International des 
dérivés tensioactifs.



in suspensie, de koncentra tie  aan m ineralen zoals ca lc ium , en ook van 
de tem pera tuur en de zuurtegraad op pH.
Er w ord t aangenomen dat koncentra ties aan an ion ische detergenten 
vanaf 0,3 m g/l vo ldoende zijn  om deze schu im vorm ing te laten ontstaan 
en dan nog met vrij stab ie le  e igenschappen. G rote  koncentra ties aan 
stoffen in suspensie zouden echter zeer s terk negatie f de bestaansm oge
lijkheden  van het schuim  beïnvloeden.
Deze schuim vorm ing kent tal van negatieve face tten  onder meer, het 
n ie t-este tisch  karakter ervan maar daarnaast evenzeer, het gevaar voor 
verspre id ing  van bak te rio log ische  en v iro log ische  besm ettingen, het ge
vaar voor de scheepvaart, w aardoor h indern issen verborgen worden, en 
ten s lo tte  het verh inderen van de nodige gasu itw isse ling  tussen de 
w ate rloop  en de atm osfeer in het kader van het ze lfzu iverend verm ogen 
van deze w aterloop.

2. Vertragen van b iochem ische ox ida tieprocessen
Op basis van de iso lerende aktiv ite iten  van een detergenten laag op 
opperv laktew aters w ord t de zuursto finbreng h ier s te rk verm inderd.
O nder bepaalde om standigheden kan een koncen tra tie  van 1 à 2 m g/l 
een verm indering  van het re -ox;da tieproces als gevolg hebben in de 
orde van groo tte  van 60 % . A nderz ijds  verhogen bepaalde detergenten 
de to ta le  B.O.D.-waarde van bepaalde w aterm onsters, te rw ijl andere nu 
p recies deze B.O.D.-waarde gaan reduceren, doo r het verstoren van 
m etabolische fenom enen.

3. Verstoren van de w erk ing  van afva iw aterzu iveringssystem en  
De aanw ezigheid van detergenten kan de fys ico -chem ische  processen 
verstoren zoals de bezinking en de flo ccu la tie . De aërobe b io log ische 
processen kunnen zoals vroeger reeds aangegeven was, gerem d worden 
doo r een gereduceerde zuursto finbreng. Er moet ech te r toegevoegd 
w orden dat s lech ts koncentra ties van ca. 30 m g/l, m erkbare gevolgen 
kunnen hebben op het niveau van de w erk ing  van a fva lw a te rzu ive rings in 
sta lla ties.
Ook in verband met de u itg is ting  van het s lib  kunnen zich problem en 
voordoen onder invloed van de aanw ezigheid van detergenten. In die zin 
w ord t door de OCDE aangegeven (1) dat een hoeveelheid van 1 %  ten 
opzich te  van de hoeveelheid droge stof, de norm ale u itg is ting  sterk 
afrem t. Deze hoeveelheid van 1 %  w ord t be re ik t w anneer in het gedekan- 
teerde e ffluent 8 à 12 m g/l detergenten voorkom en.
Tevens werd vastgeste ld dat de w erk ing  van septische  putten geenszins 
verstoord  w ord t doo r koncentra ties aan detergenten beneden 20 m g/l.

4. T ox ic ite it
De detergenten kunnen in kontakt komen, voora l in w aterlopen en meren,

1. G.E. Eden - Dokument OCDE DAS/CSI/68/3, dd. 29-1-1968.



met tal van bakteriën en m icro-organism en zowel van d ie rlijk e  als van 
p lan taard ige  oorsprong.
A lgem een gezien beïnvloeden deze detergenten n ie t de leefbaarhe id  van 
de hetero tro fe  bakteriën, gezien de b ijzonde r g ro te  adap ta tiem oge lijkhe id  
van deze laatste. Bepaalde onderzoekers (1) menen te mogen vastste llen 
dat hoeveelheden aan detergenten van 20 à 30 m g/l lich te  in h ib itie  doen 
ontstaan b ij deze bakterië le  groei. De au tro tro fe  bakteriën daarentegen 
z ijn  veel meer gevoelig  en worden reeds gevoelig  gerem d bij hoeveelhe
den aan detergenten van 10 m g/l. O nder deze groep van bakteriën 
bevinden zich de stiks to fbakte riën , d ie in de na tuur de stiks to fba lans 
pogen in evenw icht te houden.
Kation ische detergenten zijn  ech te r veel gevaa rlijke r en veel meer 
tox isch  dan de norm ale an ionische en zij z ijn  dan ook reeds inh iberend 
en ze lfs tox isch  vanaf koncentra ties van 1 à 10 m g/l.
Ten opzich te  van de p lantaard ige  m icro-organ ism en in de riv ieren en 
meren, worden zeer ver u iteen lopende waarden aangegeven voo r de 
inh iberende hoeveelheden aan an ion ische detergenten.
In verband met de m oge lijke  gevolgen van de aanw ezigheid van de te r
genten voor de v issterfte  z ijn  m eerdere onderzoekingen u itgevoerd. Van
daar dat waarden tussen 3 en 7 m g/l gegeven w orden als to x ic ite its li-  
miet. Een hoeveelheid van 15 m g/l zou binnen het uur de dood voor 
gevolg hebben voor fo re llen , en dat volgens een stud ie  van Mevrouw 
W urtz-A rle t (2). N orm alite r z ijn  m eerdere v issoorten in staa t z ich  aan te 
passen, maar dan zeer langzaam, aan hoeveelheden beneden 3 m g/l.

1. R. Cabridence - Biologie I.R.Ch. A., La Technique de l'Eau, nr. 291, maart 1971, p. 23.
2. J. Wurtz-Arlet, 3e Congres Mondial de la Détergence, Deel III, 329-331, 1960.



VIII. Agrarische afvalwaters

ln d it hoofdstuk w ord t een overz ich t gegeven van de p rob lem atiek van de 
agra rische  afvalwaters. Er w ord t dan ook ge trach t aan de hand van de 
bestaande specifieke  lite ra tuu r een syntese te maken van een aantal 
facetten, zoals ze in de techn ische w ere ld  w orden voorgeste ld .

1. Landbouw en vervuiling

De on tw ikke lingen  die zich in de landbouw  hebben voorgedaan en zich 
op hu id ig  ogenb lik  nog wel voordoen, hebben voora l be trekking  op het 
ve rkrijgen  van een hoger rendem ent ten opzich te  van de gedane investe
ringen. De toepassing van de m oderne techno log ische  m iddelen en van 
de m oderne landbouw -w etenschappe lijke  inz ichten heeft een p roduktie - 
patroon doen ontstaan, w aarb ij een zeer in tensieve bed rijfsvoe ring  m oge
lijk  is geworden. De grond —  als voornaam ste p ro d uk tie fak to r —  heeft 
veel van z ijn  waarde verloren in het kader van de m oderne bed rijfsvoe 
ring of fokbedrijven .
Gezien in het kader van een op lossing voor het voedse ltekort op w ere ld 
schaal, werd h ier een stap in de goede rich ting  gezet. A nderz ijds  moet 
toch  nog vastgeste ld worden dat een de fin itieve  op loss ing voor het 
probleem  van de massale en zelfs ove rto llige  hoeveelheden d ie rlijke  
m eststoffen steeds afwezig b lijft. Deze p rob lem atiek is dan ook in essen
tie  een rem op de gezonde u itb re id ing  van de in tensivering  van bedoelde 
bedrijven.
M eerdere op lossingen voor de ve rw ijde ring  en /o f de verw erk ing  van 
d ie rlijk e  m eststoffen kunnen aangewend w orden. D aaronder kunnen on
der meer verm eld worden het drogen, het dum pen, het vern ie tigen of 
ze lfs  het verkopen. Veelal w o rd t ech te r de m oge lijkhe id  van de lozing 
ervan in opperv laktew aters gekozen, wat ech te r de naam « op lossing » 
niet w aard ig  is. Een kontro le  op de naleving van het verbod to t lozing 
van de rge lijke  afvalsto ffen is buitengew oon m o e ilijk  en zelfs nauw elijks 
u itvoerbaar.
De schade lijke  invloed van de ge loosde d ie rlijke  a fva lsto ffen kan van 
d iverse aard zijn, nl. de kleur, de smaak, de reuk en ook de bakte rio log i
sche sam enste lling beïnvloeden. Het is, vo lgens m eerdere bronnen, ech
te r v rij m oe ilijk  een de fin itieve  en ob jektieve  m aatstaf te vinden die onder 
a lle  om standigheden bij de kontro le, kan w orden toegepast.
N o rm a lite r w ord t als na tuu rlijke  m aatstaf te r kw an tifice ring  van de vervu i
ling de B.O.D.-waarde aangegeven. Deze zuursto fbehoe fte  van de ge loos
de a fva lsto ffen en de grootte  van het ze lfre in igend  verm ogen van het 
ontvangende water, bepalen dan ook de graad van de w a te rve ron tre in i
ging.
Het m aakt nu echter een heel versch il u it in zuursto fbehoe fte  indien de 
bedoelde m eststoffen o n m id d e llijk  w orden ge loosd of indien ze eerst 
gedurende een 3-tal maanden worden bewaard. In het laatste geval 
im m ers v ind t een anaërobische afbraak plaats, w aarb ij de organ ische 
sto ffen ten dele verdw ijnen en gassen zoals methaan (CH4), koolzuuran- 
hydride  (C 02), zw ave lw atersto f (H2S) en am m oniak (NH3) on tw ijken.
In het belang van de bes trijd ing  van de ve rvu iling  zou het dan ook



aangeraden zijn  dat bovenverm elde intensieve veetee ltbedrijven  in het 
bezit zouden zijn  van een lozingsvergunning. Daarin kunnen de voorw aar
den to t lozing opgenom en worden. Het ware ech te r w ense lijk  dat h ierin  
niet de koncentra tie  aan BOD, u itged rukt in m g /lite r zou aangegeven 
worden, maar veeleer de to ta le  uurhoeveelheid aan BOD, u itged ruk t in kg 
BO D/uur. Deze opm erking sch ijn t ge rechtvaard igd  te z ijn  op basis van 
het fe it dat w e lisw aar de to ta le  zuursto fbehoefte  van d rijfm e s t hoger is 
dan deze van hu ishoude lijk  en zelfs industriee l a fvalw ater, maar dat de 
hoeveelheid ervan m erke lijk  lager is en zelfs gering  kan genoemd 
w orden.



Op basis van het fe it, zoals reeds vroeger aangegeven werd, dat men 
m eer dieren gaat aantreffen in verhouding to t de besch ikbare  grond, 
w o rd t het probleem  van de afvoer van mest en g ie r een kernprobleem  
voor de in tensivering  van de veeteelt. Het eigen b e d rijf besch ik t in veel 
gevallen niet over vo ldoende land, om de mest en g ie r op te brengen 
te rw ijl men deze afva lp rodukten ook steeds m o e ilijke r b ij derden kw ijt
raakt.
De p rob 'em atiek  van mest en g ie r z ijn  in zekere mate van mekaar 
ve rsch illend . De vaste mest, kan na een korte  ro ttingspe riode  een zekere 
handelsw aarde ve rkrijgen  —  zij het dan ook een u ite rs t geringe —  maar 
kan zeker ten dele doo r het bed rijf worden afgevoerd. De g ie r heeft men 
in vele gevallen laten w eglopen om w ille  van de dure bouw kosten voor 
een opslagp laa ts en in m indere mate om w ille  van de ongunstige kw a lita 
tieve sam enste lling ervan. Het afvoeren ervan in s loten is dan ook jaren 
het geval geweest, zonder noem ensw aardige klach ten vandien. Om wille  
van de in tensivering  in deze sektor is dan ook het prob 'eem  van de 
lozing van g ie r z ich scherp gaan stellen.
Daarnaast treed t m om enteel in m oderne bedrijven  het fenom een op van 
de gem engde mest —  vaste mest en g ie r samen —  w aardoo r de zopas 
beschreven behandelings- en w erkingsm etoden sterk bem oe ilijk t worden 
en ze lfs vo lled ig  in het gedrang komen.
D oor de in tensivering  van de veetee lt w o rd t het probleem  accuter 
geste ld. Op basis van de fosfo r- en ka libem esting  voor grasland kan 
geste ld  worden dat de m axim ale veebezetting van de orde van groo tte  is 
van 2,5 grootvee/ha, 5 varkens/ha en 100 k ippen/ha  (1). De m axim ale 
veebezetting voor bouw land, op basis van de toegestane bem esting is 
van de orde van groo tte  van 5 grootvee/ha, 18 varkens/ha en 550 
k ippen/ha.
De geproduceerde hoeveelheid mest per koe bedraagt per s ta lperiode 
ca. 12 m3. De m estproduktie  per varken be loop t oer dag ca. 3,5 liter, wat 
per jaa r neerkom t op een hoeveelheid van 1,2 m3. Per leghen neemt men 
een m estproduktie  per dag aan van ca. 180 gram.
D aaru it b lijk t dus vo ldoende dat de meeste bedrijven  mom enteel n iet in 
staat z ijn , de geproduceerde m esthoeveelheden op een verantw oorde 
m anier te  verw erken. Deze bedrijven  zullen dus genoodzaakt w orden een 
andere op lossing te zoeken. D aarbij kunnen vo lgende m etodes aange
wend w orden :
1. Drogen : Het gaat h ier om een zeer kostbare m etode d ie  dan nog 
maar a lleen toepasse lijk  kan gem aakt w orden voo r v rij d roge mest. 
D rijfm est kan hierm ee niet behandeld worden. De bem estingsw aarde van 
het gedroogde p rodukt heeft nog een waarde, d ie ongeveer g e lijk  is aan 
de kos tp rijs  van de behandeling. D aarbij moet rekening gehouden w or-

1. Cijfers overgenomen van het Instituut voor de Bodemvruchtbaarheid te Haren-Gronin- 
gen (Nederland).



den met de m oe ilijke  a fze ttingsm oge lijkheden en w at m eer is, met deze 
m etode is het onm cge lijk  het s tankprobleem  op te lossen.
2. A fbraak m et gasproduktie  : Een vrij dure ins ta lla tie  kan het m oge lijk  
maken de m eststoffen te verw erken w aardoor onder streng gekond iti- 
oneerde om standigheden methaangas kan geproduceerd  worden, naast 
een vrij g ro te  hoeveelheid koo lzuurgas als nevenprodukt. In koudere 
perioden moet m inim um  30 à 3 5 %  van de gasproduktie  aangewend 
worden te r rea lisatie  van het a fbraakproces. Het is im m ers noodzake lijk  
de ins ta lla tie  op een bepaalde tem pera tuur te  houden, nam elijk  de 
zogenaam de w erk ingstem peratuur, om de a fbraak te kunnen in stand 
houden.
3. M estlagoons : De bouw van m estlagoons of m estvijvers, w aar in zeer 
gro te  oppervlakten de mestafval in w aterige  op loss ing w ord t gebracht, kan 
in onze gebieden zeer w ein ig e ffic ië n t zijn . Het is im m ers zo dat de 
u itw endige  tem pera tuur te laag is, om een snelle  a fbraak te bekomen en 
verder speelt de fak to r « ru im te » h ier eveneens een determ inerende rol. 
Men neemt im m ers aan dat ca. 5 m2 v ijve roppe rv lak  per d ie r moet 
kunnen gegarandeerd worden. Period isch w ord t h ier eveneens, onder 
invloed van k lim a to log ische  om standigheden, een n iet te verwaarlozen 
s tankh inder verspreid, wat dan in d ich t bevo lkte  zones zeker n iet meer 
kan en mag aanvaard worden.
4. Zuiveren : Deze metode van aanpak voor de e lim ina tie  van een 
ove rp roduktie  aan mest en g ie r laat b lijkbaa r —  vo lgens de versch illende  
procédés —  de meeste fac ilite iten  open. Er moet ech te r wel de nadruk 
op gelegd worden dat men een bew aringsduur aanhoudt van ca. 3 
maanden ofwel een vo ldoende g roo t berekende ops lagkapac ite it inscha
kelt.
In verband met de ops lagkapac ite it w o rd t wel eens verwezen naar de 
ins ta lla tie  van een silo. Ten s lo tte  kan aan de hand van m eerdere 
ekonom isch-financ ië le  en techn ische stud ies aangetoond worden dat de 
« k lassieke Pasveersloot » wel b ijzonder g ro te  w aarde heeft te r zuivering 
van mest en gier. Toch moet de nadruk gelegd w orden dat de bestaande 
technolog ie , eerder financiee l nadelig u itva lt in re la tie  met de financ ië le  
m ogelijkheden die deze sektor inslu it.



De landbouw  kan mom enteel een vervu ilende a k tiv ite it worden, om dat ze 
op hu id ig  ogenb lik  steeds stijgende  hoeveelheden chem ische produkten 
gaat verbru iken. Teneinde de landbouw ku ltu ren  te verbeteren, en te 
bescherm en w ord t gebru ik  gem aakt van kunstm eststo ffen en van pes tic i
den.
Een pestic ide  is dan ook bepaald als om het even w e lke  na tuu rlijke  of 
syn te tische substantie, vrij of gebonden aan andere produkten die kan 
aangewend w orden :
1. in de s tr ijd  tegen de overbrengers van z iekten met u itzondering van 
geneesm iddelen ;
2. in de s tr ijd  tegen de beschadig ing van planten ;
3. te r bescherm ing van m ateria len en produkten die gestockeerd  worden.
Een onderverde ling  h ie rom trent d ring t z ich dan ook op onder de meest 
algem ene vorm  van :
1. insektic iden  te r bes trijd ing  van tal van insekten ;
2. fung ic iden  te r ve rn ie tig ing  van sch im m els ;
3. herb ic iden te r verde lg ing  van onkru id .
De organ ische produkten van syntetische aard vervangen h ier meer en 
m eer de vroegere « na tuu rlijke  » pestic iden van m inera le  aard. Naast 
deze kw alita tieve  verschu iv ing  is er eveneens een zeer d u id e lijke  kw anti
ta tieve evo lu tie  waar te nemen : de p roduktie  neemt h ier enorm toe en 
ook het aantal produkten s tijg t ja a rlijk s  aanzien lijk .
Vandaar dat dan ook de vervu iling  van opperv laktew ate rs  doo r pestic iden 
vrij bruusk en onverw achts is opgetreden. Deze pestic iden  vertonen niet 
steeds nood lo ttige  gevolgen b ij de organism en d ie  er het eerst mee in 
kontakt z ijn  gekomen. Er doen zich im m ers op dat punt accum ulaties 
voor in de voed ingstrap  en op een bepaald ogenb lik  gaat een groep 
organism en of zelfs een enkele soort op een bepaald niveau in de 
voed ingstrap  de gevolgen van deze pestic iden  d u id e lijk  vertonen. Deze 
g ifts to ffen  stapelen zich veelal op in de ve tce llen  en kunnen op een 
gegeven ogenb lik  de d irekte  oorzaak zijn  van s te rilite it, van aktieve 
verlam m ing, en zelfs van de dood.
Deze pestic iden kunnen de w aterlopen bereiken langs in filtra tie , langs 
absorp tie  in de bodem, langs d irekte  opnam e in w ater of langs de 
afva lw aters of rioo lw aters. Een gevaarlijke  oorzaak voor de bevuiling van 
w aterlopen is de lozing van de spoe lw aters van m ateria len, geb ru ik t bij 
de behandeling met pestic iden. Op die m anier kunnen re la tie f gro te  
hoeveelheden in zeer lokale w aterlopen te rech t komen met de vroeger 
beschreven gevolgen vandien.
De vervu iling  van opperv laktew aters tew eeggebrach t door pestic iden is 
s te rk  a fhanke lijk  van de op losbaarhe id  van het geb ru ik te  produkt, van de 
hydro lyse ervan en van de degrada tiem oge lijkhe id  ervan.
In verband met de m oge lijke  zu ivering terzake kunnen metoden van 
fys ico-chem ische , van b io log ische  en van chem ische aard verm eld w o r
den. A lle  metoden moeten ech te r nog verder u itgew erkt w orden.
Vandaar dat kan besloten worden dat aan deze vorm  van ve rvu iling  meer



en meer aandacht moet besteed worden, w il men de gevaren eraan 
verbonden voorkom en. Nochtans zou men nu reeds moeten verh inderen, 
dat te r verde lg ing  van w aterp lanten, spec ifieke  sproe im idde len  geb ru ik t 
worden. Daardoor worden w e lisw aar de w aterp lan ten  quasi ogenb lik 
ke lijk  vern ie tigd , maar de gebru ik te  hoeveelheid sproe im idde len  kom t even
eens d irek t in de w aterloop terecht. Het afgestorven p lantenm ateriaa l 
vorm t daarnaast een grote  hoeveelheid organ isch  m ateriaal dat door de 
aquatische organism en moet a fgebroken worden. Vandaar dat m echa
nisch verw ijde ren  van p lantenm ateriaa l u it het w ater in e lk geval de 
voorkeur verd ient.



IX. Industriële afvalwaters

Dit hoofdstuk heeft als enige bedoeling de gevaren van de lozing van 
koe lw aters of de therm ische vervu iling  nader toe te lich ten  en daarnaast 
enige in fo rm atie  te geven over de zeew aterontzouting.

1. Gevolgen van de lozing van warm koelwater voor de kwaliteit 
van oppervlaktewaters

Tot voor een aantal ja ren was de lozing van gro te  hoeveelheden warm 
koelw ater van onder meer de e le k tric ite itsce n tra le s  overal nog één van 
de meest onschu ld ige  vorm en van vervu iling , d ie voorkw am en. Op basis 
van d iverse om standigheden en een dusdanige evo lu tie  in de m aatschap
pij, b rengt het lozen van warm koe lw ater een sne lle  verandering  teweeg 
in de oppervlaktew aters, waaraan ze on ttrokken  w orden en w aarin ze 
nadien terug geloosd worden.
V oor zover to t op heden bekend is, zal in het vo lgende ingegaan worden 
op de gevolgen van de lozing van g ro te  hoeveelheden koe lw ater op de 
kw a lite it van het ontvangende opperv laktew ater. Naast veranderingen in 
de a lgem ene fys ische  kw a lite it van het opperv laktew ater, de zuursto fka- 
pacite it, de hoeveelheid aan organisch m ateriaal en de hoeveelheid aan 
voedende m inerale bestanddelen heeft deze lozing zeker gevolgen voor 
de tem pera tuurhu ishoud ing  van het ontvangende opperv laktew ater. Deze 
tem pera tuurhu ishoud ing  heeft im m ers gevolgen voor het b io log isch  as- 
pekt, voor het chem isch aspekt en voor het b iochem isch  aspekt van het 
oppervlaktew ater.

1. BIOLOGISCHE SAMENLEVING
De b io log ische  processen d ie p laatsvinden in de w aterbew onende o rga
nismen, worden door een tem pera tuursverhog ing  in hun lee fm ilieu ver
sneld. Per 10° O, kan een versne lling  met een fa k to r 1.5 à 3 vooropge
ste ld worden.
Verder is zeker en vast be lang rijk  dat de p rim a ire  p roduktie , in verband 
met groe i van bakteriën en fy top lankton , zeer snel toeneem t. Daarbij 
d ien t dan toch  verm eld te w orden dat de bovenverm elde laag-geëvolu- 
eerde organism en veelal d ienen als voedse lbron voo r andere, meer 
geëvolueerde organism en. Vandaar dat doo r deze tem pera tuursverhog ing  
in het w aterig  m ilieu, de to ta le  b io log ische  sam enleving geïntensiveerd 
w ordt. D aardoor w ord t de la b ilite it van de zuu rs to fkoncen tra tie  sterk 
u itgebouw d, veroorzaakt door een m assale p lanktonb loe i of een eutro fi- 
satie, met de gekende gevolgen van gevaar in de nachtperiode, aanslu i
tend b ij de fo tochem ische a k tiv ite it van deze fy to-organism en.
De levensaktiv ite iten van d ie rlijke  organism en kunnen eveneens versneld 
w orden, w aardoor zeer snel een teko rt kan optreden aan voedsel in het 
m ilieu. B e lang rijk  in verband met de in tensivering  van b io log ische  p ro 
cessen in het aquatisch m ilieu, is dan ook alvast de ve rs to ring  van de 
norm ale voortp lan ting  van d iverse soorten organism en. Het is immers 
meestal zo, dat door een tem pera tuursverhog ing  in w aterig  m ilieu, een 
aktiva tie  optreedt, w aardoor het norm ale gedrag van die organism en, in 
de tijd  van het jaa r gezien, vo lled ig  kan veranderen. Aangezien alle



levende organism en dan toch ten dele op m ekaar afgestem d zijn , kan 
een de rge lijke  verschuiv ing dan ook dram atische gevolgen hebben voor 
de b io log ische  sam enleving.
Anderz ijds  is het eveneens zo dat een tem pera tuursverhog ing  in het 
w aterig  m ilieu, voor bepaalde soorten de aanle id ing  zal z ijn  to t het totaal 
verdw ijnen van deze organism en.
In verband met de invloed van een tem pera tuursverhog ing  in het agra
risch m ilieu en de gevolgen ervan op de b io log ische  sam enleving erin, 
kan men dus resum erend vooropste llen, dat z ich h ie rdoo r een to ta le  
verschu iv ing  in deze b io log ische  sam enleving kan voordoen. Naast deze 
gevolgen voor de m icro-organism en kan eveneens aangegeven worden 
dat hogere p lantaard ige  organism en, zoals w ater- en oeverplanten, een 
veel sne llere  en u itbund iger groei gaan vertonen. Deze b loei en groei van 
oeverplanten kunnen zich onder meer verp laatsen naar vroegere peri
oden in het seizoen. Het is dan ook n iet denkbee ld ig  dat een flinke  
tem pera tuursverhog ing  aanle id ing zou kunnen geven to t een n iet te 
onderschatten verarm ing van de flo ra .
Op basis van een tem pera tuursverhog ing  in het w ater, is vastgeste ld  dat 
de gevoelighe id  van aquatische d ie rlijke  organism en voor nadelige fakto- 
ren vrij s terk toeneem t, met name het u ithoudingsverm ogen w ord t fel 
gereduceerd. Vandaar dat vissen, d ie leven in verhoogde tem peratuurs- 
om standigheden, veel meer onderheving zijn  aan aanw ezige nadelige 
faktoren  als b ijvoorbee ld  zuursto fonderverzad ig ing , dode lijke  hoeveelhe
den aan tox ische  stoffen e.a.

2. CHEMISCHE EN BIOCHEMISCHE GEVOLGEN
De verzadig ingsw aarde van de zuursto f neemt af b ij verhoogde tem pera
tuur in dat water. Deze daling is n iet zo spektaku la ir, om dat het geloosde 
koe lw ater o n m idde llijk  verdund w ord t met opperv laktew ater, w aarb ij 
u iteraard de tem pera tuur enigszins gen ive lleerd  w ordt.
Am m onium verb ind ingen worden b ij verhoogde tem pera tuur sne lle r geoxy- 
deerd to t n itraat. Am m onium  is een a fb raakp rodukt dat veelal aanwezig 
is in opperv laktew aters en a fkom stig  kan z ijn  van de om zetting van 
organische afvalstoffen, van rioo lw a te rzu ive rings ins ta lla ties  of van het 
opperv laktew ater zelf.
Meer en meer ook kom t dat am m onium  voor in opperv laktew ate rs  als het 
gevolg van de toepassing ervan als kunstm est in de landbouw . O ve rto lli
ge hoeveelheden worden uitgewassen u it de bodem  en komen op die 
m anier in het opperv laktew ater terecht. B ij deze om zetting van am m oni
um naar n itraa t komen groepen bakteriën tussen, d ie  deze reaktie  laten 
doorgaan met behulp van de zuursto f u it het w ater : d it z ijn  de zoge
naamde n itrifice rende  bakteriën.
Dit zuurs to fve rb ru ik  is norm a lite r niet begrepen in het zuursto fbehoefte - 
patroon van het water, aangegeven onder de B.O.D., noodzake lijk  voor de 
om zetting van het aanwezig organ ische m ateriaal. Het is im m ers een 
gekende zaak dat de oxydatie  van am m onium  g r ill ig e r ve rloop t en ook 
m inder goed voorspe lbaar is dan de vorige  B.O .D.-om zetting. Berekenin
gen dienaangaande z ijn  dus v rijw e l onm oge lijk . Wel is het nu reeds lang



gekend dat de am m onium -oxydatie  s terk tem pera tuurgebonden is. Ze 
v ind t im m ers p laats boven de 10° C, met andere w oorden a lleen in 
de zom er en nooit in de w in ter. Het gevolg van de lozing van 
gro te  hoeveelheden warm koelw ater met daaru it voortkom end een resu l
terende tem pera tuursverhog ing  van het oppe rv laktew ate r is dus enerzijds 
een verschu iv ing  in de tijd  en een verleng ing  van de n itrifice rende  
om zetting en van het daarm ee gepaard gaande zuu rs to fve rb ru ik  en 
anderz ijds een versne lling  van deze bovenverm elde reaktie  naast tal van 
andere om zettingsreakties, w aardoor de to ta le  zuursto fkonsum ptie  per 
tijdseenhe id  sterk w ord t verhoogd. D aardoor w ord t dan ook de zuurstof- 
balans steeds gem akke lijke r en steeds d ich te r b ij het k ritie k  niveau 
gebrach t en kunnen deze gevolgen als u ite rs t negatie f aangezien worden.
Bij tem pera tuursverhog ing  in opperv laktew aters is het zo dat de afbraak 
van het steeds aanwezige bodem slib  m eer zuurs to f gaat vragen. Dat 
bodem slib  bevat im m ers veel o rganisch m ateriaal, dat no rm a lite r lang
zaam u itro t en daarb ij zuursto f s lechts ten dele on ttrek t aan de bovenste 
w aterlagen. De voornaam ste afbraak in de d iepere  s lib lagen  gebeurt dan 
ook onder zuursto floze om standigheden. D aarbij w orden gassen ge
vorm d, zoals methaan en zw avelw aterstof.
Door een tem pera tuursverhog ing  gaan a lle  u itg is tings- en a fbraakreakties 
sne lle r verlopen en w ord t dus ook de zuurs to fkonsum ptie  per tijdseen 
heid groter. Daarnaast worden in de p roduktie  en de p roduktiesne lhe id  
van de gassen in de d iepere s lib lagen gestim u leerd . Zo neemt men aan 
dat per °C te m p e ra tu u rs tijg in g  de hoeveelheid gas met 4 à 8 %  
toeneem t en de snelheid van p roduktie  met 6 à 10 % . Door de verru im de 
gason tw ikke ling  ontstaan opw aartse gasm igraties, w aardoor de boven
ste w aterlagen een vergroot aanbod van o rgan isch  m ateriaal te  verw er
ken krijgen  en g iftige  gassen in het w a te r w orden opgelost. Deze 
versch ijnse len  geven dan ook v rij snel de aan le id ing  to t min of meer 
u itgebre ide  v issterften.
In verband met de versnelde afbraak van het steeds aanw ezige organisch 
m ateriaal, als gevolg van een tem pera tuursverhog ing  en op basis van de 
klassieke B.O .D.-reaktie, neemt men aan dat per o C s tijg ing , de B.O.D.-re
aktie  met 5 %  toeneem t. Daarnaast kan verm eld w orden dat de reaëra- 
tiesne lhe id  toch ook met 1 à 2 %  toeneem t per 0 C  s tijg in g  maar dat de 
zuurs to fonderverzad ig ing  per »C  tem pera tuu rss tijg ing  afneem t met 1,5 à 3 
% . De reaëratie  is evenredig met de zuursto fonderverzad ig ing , zodat 
tem peratuursveranderingen op het g lobale  e ffek t van deze twee ver
sch ijnse len  —  in geta lw aarden u itged ruk t —  w ein ig  e ffek t heeft. Het 
gevolg ech te r van d it a lles is, dat de a fbraak van o rgan isch  m ateriaal, bij 
hogere tem pera tuur sne lle r en fe lle r optreedt, en de da ling  in het g lobale  
zuursto fgeha lte  eveneens sne lle r optreedt.
Aangezien het h ie r gaat om de levensom standigheden van organism en, 
die a fhanke lijk  z ijn  van zuurstof, moet het m in im ale zuursto fgeha lte  als 
een essentieel k rite rium  w orden aangenomen. Vandaar da t de verhoogde 
tem pera tuur in w aterig  m ilieu als re la tie f nadelig  kan beschouw d worden.
De nadruk moet dus gelegd worden op het fe it dat een g roo t deel van de 
aangegeven en geschetste invloeden n iet precies te om lijnen  zijn , en dus



zeker niet te kw antificeren. Men moet z ich daarb ij dan ook u its lu itend 
beperken to t tendensen en orden van g roo tte  van de om schreven veran
deringen. W aar dan toch berekeningen m oge lijk  z ijn  geweest, moet nog 
het nodige voorbehoud gem aakt worden, aangaande de exacthe id  van de 
bekomen c ijfe rgegevens. Met zekerheid ech te r kan nu gezegd w orden dat 
nog vele jaren zullen nodig z ijn  van intens fysisch, chem isch en vooral 
b io log isch  onderzoek om alle  effekten, verbonden aan deze p rob lem atiek 
van de koe lw aterlozing, te kunnen beschrijven  en om schrijven  met en igs
zins precieze c ijfergegevens.
Enkele algem ene aanbevelingen d ienaangaande, en in het belang van het 
behoud van na tuu rlijke  e igenschappen en het beheer van de kw a lite it van 
de w aterlopen, kunnen daarom onder vo lgende aspekten naar voor 
gebracht worden :
a) de tem pera tuur van het opperv laktew ater d ien t nergens hoger te z ijn  
dan 300 c  en zelfs liever de 25° C n iet overschrijden. Ook de tem pera tuur 
van het koe lw ater moet lie fs t deze waarde n iet te boven gaan. S lechts 
onder zeer gunstige en dan ook lokale om standigheden kan hiervan in 
u ite rs t beperkte mate worden van afgeweken. In dat geval moeten zoveel 
m oge lijk  a lle  therm o-dynam ische facetten voorhanden z ijn  ;
b) het ge loosde koelw ater d ien t zo w e in ig  m oge lijk  aan z ichze lf te 
w orden overgelaten. Zo snel m oge lijk  d ien t het te w orden gem engd met 
een re la tie f behoorlijke  hoeveelheid ontvangend opperv laktew ater. H ier
door w ord t de tem peratuur, binnen de m oge lijkheden, zo snel m oge lijk  
naar beneden gehaald en krijgen de p laatsgebonden fauna en flo ra , in 
dat water, de beste kansen om er z ich te handhaven. D aarb ij verd ienen 
de hydrografische om standigheden rondom  het loz ingspunt buitengewoon 
veel aandacht ;
c) lozingen van afvalw aters in het ko e lc ircu it en in de daarm ee in open 
ve rb ind ing  staande wateren, moeten ten a llen prijze , ten a llen tijd e  en tot 
het u iterste  verm eden worden. De beste resultaten w orden to t op heden 
bekomen w anneer het koe lw ater in het ko e lc ircu it geen m ogelijkheden 
hebben to t kontakt met andere waters, en op die manier, na enige duur, 
een « eigen leven » gaan le iden ;
d) ten s lo tte  d ient verm eld te w orden dat de sne lheid  van strom ing in het 
c ircu it laag moet gehouden worden, in verband met een m oge lijke  
opw arre ling  van bodem slib  en met de m oge lijke  schade d ie  kan op tre 
den aan de oevers van ontvangende kanalen en riv ieren.



2. Het ontzouten van zeewater
Het des tille ren  van zeew ater is nog steeds de be lang rijks te  en de meest 
gebru ik te  metode om uit zeewater zoet w ater te bere iden. In de loop der 
laatste jaren z ijn  de ve rdam p ings insta lla ties  ech te r s te rk  verbeterd en 
aangepast geworden.
De noodzaak om zoet w ater te maken u it zeew ater is n ie t langer meer te 
beperken to t drogere  gebieden. Het steeds s te rker toenem end w aterver
b ru ik  en de verder doorgaande indus tria lisa tie  hebben zelfs in landen 
met een aanzien lijke  regenval, het on tz ilten  van zeew ater noodzake lijk  
gem aakt. Een ins ta lla tie  voor het destille ren  van zout w a te r is in zoverre 
ongewoon dat de verhouding tussen de kosten het nuttig  rendem ent 
(u itged ruk t in eenheden zoet w ater per eenheid ve rb ru ik te  warm te) 
tussen be trekke lijk  ru im e grenzen kan variëren. Teneinde de laagste 
kos tp rijs  te mogen verw achten voor het geproduceerde  zoet water, zal 
men bij het ontw erp de vo lgende fakto ren  moeten overwegen : 
de p roduktie  aan zoet w ater ; 
de be lasting van de ins ta lla tie  ; 
de brandsto fkosten  ;
de onderhoudsfac ilite iten  en het geschoo ld  onderhoudspersonee l ; 
het doel van het gebru ik  van zoet w ater ; 
het nut van e le k tric ite it als nevenprodukt.
V oorbehandeling van het water
Bij om het even w e lke  des tilla tiem etode  is de een of andere voorbehan
de ling  van het zout w ater noodzake lijk  te r voorkom ing  van de vorm ing 
van ketelsteen. Dat ketelsteen reduceert de w erk ing  van de ins ta lla tie  en 
dan eveneens het nuttig  rendem ent.
In dat verband zijn  m om enteel twee algem ene m etoden van toepassing, 
nl. het in jekteren van zw avelzuur of het toevoegen van polyfosfaten.
De w erk ing  van het zw avelzuur kan men voora f bepalen om dat het 
chem isch reageert met het b icarbonaat te r vorm ing van koolzuur, dat 
door een ontgassing kan geë lim ineerd  w orden. Het gedrag van po ly fosfa
ten is te voren n iet te voorzien om dat het berust op een fysisch 
versch ijnse l, w aarb ij de s truk tuu r van het kete lsteen w o rd t gem odifieerd . 
Bovendien hebben polyfosfaten nog het nadeel da t ze op tem peraturen 
boven 85° C, chem isch afgebroken w orden. Polyfosfaten vorm en, in 
tegenste lling  met zwavelzuur, geen problem en bij het opstapelen en bij 
het m anipuleren.
U ite inde lijk  kan dan toch gezegd w orden dat —  techn isch  —  beide 
m etoden zeer goed te gebru iken zijn. B lijf t ech te r nog de vraag of de 
toepassing van deze produkten financ iee l aanvaardbaar is.
W il men een hoog nuttig  rendem ent bekom en, dan is het v rij evident dat 
men moet besch ikken over een eerder ingew ikke lde  insta lla tie . Dat 
ve ronderste lt autom atisch een re la tie f g ro te  techn ische  fa c ilite it, een 
afdoende kontro le , een regelm atig onderhoud en vo ldoende technisch 
geschoo ld  personeel. Al deze faktoren zullen g rond ig  moeten overwogen 
w orden en er zullen zich dan ook zeker gevallen voordoen, w aar men 
een eenvoudige ins ta lla tie  met een stevige konstruktie  moet verkiezen 
met samen een ruwe behandeling en ongeschoold  personeel.



Z ijn  meer m ogelijkheden voorhanden dan kan men gedee lte lijk  of zelfs 
geheel autom atiseren met als essentië le vere is te  de aanw ezigheid van 
techn ische a rbe idskrachten voor de bedien ing en het onderhoud. In d it 
laatste geval is het u iteraard niet m oge lijk  de bed rijfskosten  te drukken 
op bepaalde delen van de insta lla tie .
Een zeer be langrijke  m oge lijkhe id  om de kosten, die aan het ontzilten 
van zeewater verbonden zijn , te reduceren is het g e lijk tijd ig  opw ekken 
van e le k tric ite it, d ie dan als nevenprodukt kan beschouwd worden. In 
therm o-dynam isch opz ich t is dat zeer aan trekke lijk  om dat een ontzou- 
tings ins ta lla tie  b ij lagere tem peraturen van 1100 C to t 85° C w erkt.
In verband met de vele m ogelijkheden, d ie geboden kunnen w orden door 
een ontzouting van zeewater, z ijn  er ech ter nog een paar punten, d ie in 
e lk  geval scherp moeten in het oog gehouden worden.
In de eerste p laats moeten er s ta tis tische  ind ika ties  z ijn , w aaru it b lijk t 
dat er een gunstige verhouding bestaat tussen de vraag naar w ater en 
e le k tr ic ite it in verband met de opslag van water. B lijk t dat im m ers niet 
het geval te z ijn , dan is het m oge lijk  dat de ins ta lla tie  zal moeten 
stopgezet worden.
In de tweede p laats d ien t men er rekening mee te houden dat de vraag 
naar e le k tric ite it sterk kan w isselen. Varia ties in de hoeveelheid op te 
wekken energie, gaan gepaard met de overeenkom stige veranderingen in 
de w arm tetoevoer naar de destilla tie -eenhe id . D aarbij b lijk t het zeer 
d u id e lijk  dat de rge lijke  varia ties n iet door iedere ins ta lla tie  kunnen 
gedragen worden.
W ateron tz iltings insta lla tie  te B re d e re  (S as-S lijkens)
M eerdere m etoden van w aterontzouting  werden reeds u itgew erkt en 
bestudeerd zowel in F rankrijk , G root-B rittann ië , Japan, de Verenigde 
Staten als in Rusland.
M om enteel kunnen drie  procédés van d e s tilla tie  on tw ikke ld  worden, 
nam elijk  :
a) flash-m etode, w aarb ij de tem pera tuur van het ingenom en w ater hoger 
is dan de tem pera tuur die daar overeenkom t met de heersende druk. 
Daardoor ontstaat, door m iddel van een ontspanning een verdam ping. De 
latente verdam pingsw arm te w ord t doo r kondensatie  van de gep roduceer
de stoom gerekupereerd en het is deze gekondenseerde dam p die de 
p roduktie  van ontzout w ater omvat.
b) metode met ve rtika le  rechte buizen, w aarb ij het ingenom en zeewater 
van boven naar beneden s troom t in de buizen en de stoom  van de 
bu itenkant naar boven stijg t. D aardoor w ord t het zeew ater aan de kook 
gebracht en de ontstane dampen kunnen afgevoerd worden.
c) m etode met horizonta le  buizen, w aarb ij de stoom  c ircu le e rt in horizon
ta le  buizen en het te verdam pen zeewater onder vorm  van een « regen » 
over de buizen gesproe id  w ordt. Deze metode w o rd t geb ru ik t in de 
centra le  van Sas-S lijkens (Bredene).
W erking :
Het ingevoerde zeewater w ord t kontinu of sporad isch  met ch loo r behan
deld, naargelang de noodzaak hiervan in verband m et de bak te rio log i
sche kw alite it. Een filtra tie  gebeurt kontinu en autom atisch op een filte r



van 90 m icron. Het zeewater w ord t aangezuurd met zw avelzuur to t een 
pH van 4 - 4.5. Nadien w ord t het ingebrachte  zeew ater ontgast zodat de 
zuu rs to fkoncen tra tie  lager w ord t dan 5 ppm en de C 02 -koncen tra tie  ca. 5 
ppm bedraagt. Daarna w ord t het zeew ater voorverw arm d en u ite inde lijk  
verdam pt. De geëvacueerde w a te rres idu ’s hebben een pH van ca. 7.0. 
Aanvanke lijk  werd de p roduktie  beperkt to t een kapac ite it van 200 m3 
per dag, te rw ijl m om enteel ca. 400 m3 zoet w ater geproduceerd  wordt. 
Het geproduceerde on tz ilt w ater bevat m inder dan 1 mg.-l. zouten, is 
kleurloos, reukloos en smaakloos. B akte rio log isch  is het drinkbaar, met 
andere w oorden geen co libac illen , m inder dan 5 ko lon ies andere bakte- 
riën na 48 uur en per cm3.

Vervu ilingsaspekten van w a te ron tz iltings ins ta lla ties
Voor de on tz iltings ins ta lla ties  worden chem ica liën  geb ru ik t en de veron t
re in igende waarde hiervan moet dan ook nader bekeken w orden. Daar 
het h ier gaat om vrij g ro te  hoeveelheden, die dan samen met de spui 
worden afgevoerd, maar anderz ijds de toevoeging van deze produkten 
sterk a fhanke lijk  is van de aard en het type van voedingsw ater, moet 
toch  een gesch ikte  loz ingsp laats h ie rvoor gezocht w orden. Benevens 
deze chem ica liën  worden geen andere ve ron tre in igende  sto ffen geloosd. 
A nderz ijds  is het wel be lang rijk  rekening te houden met de m oge lijke  
te rm ische vervu iling . De aanvoertem peratuur van het te behandelen zee
w ater naar de ke te lins ta lla ties  lig t gem idde ld  rond 10° C. De gem iddelde 
bed rijfs tem pera tuu r daarentegen lig t rond 105° C b ij het ontgassen, 
w aardoor b ij de opw arm ing van deze hoeveelheid zeew ater zeer veel 
brandsto f kom t k ijken. Besparing op b randsto f kan gebeuren door het 
inkom ende zeew ater voor te verw arm en met de af te voeren spui. 
D aardoor kunnen enorm e term ische besparingen gerea liseerd  worden 
zowel in de lucht als in het w ater w aar de spui zal ge loosd worden.
Voor de on tz iltings ins ta lla tie  ze lf is nogm aals tal van energie nodig, en 
deze benodigde w arm te kan eveneens voor de om geving een extra 
w arm tebe lasting  leveren. M ogelijkheden van rekuperatie  z ijn  h ier dan ook 
w ense lijk .
A nderz ijds  kan men om term ische vervu iling  van het ontvangende w ater 
(r iv ie r of havengeul) te verm ijden, de on tz iltings ins ta lla ties  luch tgekoe ld  
worden. D aardoor kan de noodzake lijke  w arm teafvoer via de ontvangen
de w aters beperkt w orden to t deze van de spui. De te verw achten 
tem pera tuur van deze spui lig t rond 35° C maar de hoeveelheid van deze 
spui bedraagt ca. 60 %  van de aangevoerde hoeveelheid zeewater, 
ind ien men ontzout en onthard w ater w il p roduceren.
In N ederland werd ech te r om deze te rm ische nadelen op te lossen een 
kom binatie  gem aakt tussen een vu ilve rb rand ings ins ta lla tie , een e le k tr ic i
te itscen tra le  en een on tz iltings ins ta lla tie , en dat in de Botlek. Het gaat 
om een unieke ins ta lla tie  in de w ereld en de idee w erd in 1965 door de 
D rinkw ate rle id ing  van de gem eente R otterdam  ge lanceerd. Mom enteel 
bevindt men zich in het stadium  van de realisatie .



X. Saneringsplan voor het bekken van de 
binnenwaters van Midden- en Oostkust

1. Het behandeiingsniveau

Het probleem  van de e lim ina tie  van de ve ron tre in ig ing  kan op meerdere 
m anieren aangepakt worden, rekening houdend met de versch illende  
b ijriv ie ren  in het bekken, nam elijk  :
1. Een behandeling van de afva lw aters op zu iver ind iv iduee l-gem een te lijk  
niveau, w aarb ij de rioo lw aters van gro te re  gem eenten en steden gezui
verd worden in een gem eente lijke  rioo lw a te r-zu ive rings ins ta lla tie .
2. Een behandeling van de afvalw aters op in te rgem een te lijk  niveau, w aar
b ij de afva lw aters per s troom gebied voor e lke b ijr iv ie r van het bekken, 
gezuiverd worden in een in terkom m unale rioo lw a te r-zu ive rings insta lla tie .
3. Een behandeling van de afva lw aters op reg ionaa l n iveau, w aarb ij 
hydrografische deelbekkens kunnen overschreden w orden, en dat naarge
lang de m oge lijkhe id  van aanslu iting van een d ich tb ijge legen  lozingspunt, 
en w aardoo r aan reg ionale  zu ivering zou kunnen gedaan w orden binnen 
Regionale zu ivering sch ijn t —  volgens m eerdere lite ra tuurgegevens en 
aanvaardbare grenzen.
toegepaste w e tenschappe lijke  stud ies in d iverse Europese landen —  de 
meest aanvaardbare op lossing te bieden op basis van :
1. De lagere investeringskosten in de g lo b a lite it van het probleem  te 
nemen.
2. De meer rendabele techn ische kontro le  op de e ffic iën te  w erk ing  van 
de insta lla tie .
3. De m eer-verantwoorde exp lo ita tie  in het kader van de ru im ere techn i
sche m ogelijkheden van slibverw erk ing .
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2. De zuiveringsmodaliteit

Op het niveau van de reg ionale aanpak kunnen vo lgende voo rops te llin 
gen gedaan worden, rekening houdend met een p rio rita ire  u itvoering  :
1. Gem eenten met m inder dan 5.000 inw oner-equ iva len ten  kunnen mo
menteel verder ongezuiverd lozen langs de rio le ringen  op de bestaande 
w aterlopen. Industrië le  lozingen moeten h ier ech te r zeer streng gekontro- 
leerd worden. Een algemeen rio le ringsp lan  moet intussen uitgevoerd 
worden. G lobale zu ivering kan la ter voorzien w orden.
2. Gemeenten met meer dan 5.000 inw oner-equ iva len ten  doen aan afval- 
w a te rko llek tie  en s lu iten aan op een reg iona le  rioo lw a te rzu ive rings ins ta l
latie, maar met volgende m ogelijkheden :
a) V o lled ige  aanslu iting  van de onbehandelde afva lw aters zowel van 
hu ishoude lijke  als van industrië le  aard langs het rio le ringsste lse l en 
zonder sanering vanwege de industrie .
b) V o lled ige  aanslu iting van de afva lw aters zowel van indus trië le  als van 
hu ishoude lijke  aard langs het rio le ringss te lse l m aar met een sanering 
vanwege de industrie , w aarb ij het ge loosde a fva lw ater meer behandel
baar gew orden is en ontdaan is van a lle  sed im enteerbare  stoffen, en een 
aantal gem akke lijk  af te breken of te e lim ineren kom ponenten.
c) G ekontro leerde en beperkte aanslu iting  met name alleen de onbehan
de lde hu ishoude lijke  afva lw aters worden d ire c t aangesloten en er w ord t 
verlangd dat a lle  industrië le  afva lw aters s lech ts na een e ffic iën te  voorzu i- 
vering  mogen aangesloten worden, teneinde vo lled ig  de s libverw erk ing  
te kunnen centra liseren en eventueel ook de te rtia ire  behandeling.
Op basis van ervaringen u it de p ra k tijk  in N ederland sch ijn t de voorkeur 
én zu iveringstechn isch  én financ iee l-ekonom isch , te  moeten toegekend 
worden aan de m oda lite it met lozing van onbehande lde  hu ishoude lijke  
afva lw aters en gesaneerde industrië le  a fva lw aters langs het rio le ringsne t 
op een regionaal ingeplante rioo lw a te r-zu ive rings insta lla tie .
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O m w ille  van de gro te  verscheidenheid  in het karakte r van het besproken 
gebied van de M idden- en de Oostkust, zal het aangeraden z ijn  hier 
m eerdere metoden van inp lanting van de rioo lw a te rzu ive rings ins ta lla ties  
te beschouwen.
Op basis van deze karakteris tieken zou men dan ook kunnen aansturen 
op vo lgende aanpak en dat b ij w ijze  van voorlegg ing  van een w erkdoku- 
ment, waaraan aanpassingen en aanvullingen in een la te r stadium  zullen 
moeten gebeuren :
te Oostende  een regionaal ingeplante ins ta lla tie  met een gem engd karak
ter.
te  Brugae  een regionaal ingeplante ins ta lla tie  met een gem engd karakter, 
te  Blankenberge  een in te raem eente liik  ingeplan te  ins ta lla tie  a lleen met 
behandeling van hu ishoude liike  afvalwaters.
te H e'st een ind iv iduee i-aem eente liik  ingeplan te  ins ta lla tie  a lleen met 
behande 'ing van hu ishoude liike  afvalwaters.
te R uddervoorde-W ingene  een in te rgem eente lijk  ingeplan te  ins ta lla tie  met 
een gem engd karakter.
te G istel-Eernegem  een regionaal ingeplan te  ins ta lla tie  met een gemengd 
karakter.
Deze zes voorgeste lde  insta lla ties  w orden nu ve rder besproken in de 
zopas vooropgeste lde  optiek, z iinde  ofwel reg ionaal, o f in te rgem eente lijk  
of ind iv iduee l-gem eente liik  enerziids. o fw el gem engd met sanering van de 
industrië le  a fvalw aters of a lleen met hu ishoude liike  a fvalw aters. Er moet 
dus nogm aals e xp lic ie t de nadruk gelegd w orden op het fe it dat de 
voorgeste lde  saneringsplannen alleen een w aarde van w erkdokum ent 
bezitten. Verdere spec ifika ties  op basis van m eer techn ische  en meer 
loka le  gegevens kunnen s lechts in een la ter stadium  w orden gegeven. 
N ochtans is het wel zo dat d it saneringsp lan aans lu it en gebaseerd is op 
de inventarisstud ie , en dus daaru it vo lled ig  is gegroeid.

1. R IOOLW ATER-ZUIVERINGSINSTALLATIE TE OOSTENDE

Door deze ins ta lla tie  zouden de a fva lw aters van Oostende, Bredene, 
K lem skerke en V lissegem  regionaal moeten gezuiverd w orden. De lozing 
van het e ffluent zou kunnen voorzien w orden in de achterhaven van 
Oostende. De u itbouw  van de ins ta lla tie  moet ech te r zeer soepel gebeu
ren, verm its  een nog vrij g roo t onbezet industriegeb ied  aanwezig is dat 
la ter eveneens zal moeten aansluiten.
De centra le  ligg ing  van Oostende in d it gebied en eveneens de techn i
sche m oge lijkheden van deze stad, verantw oorden in e lk  geval deze 
loka lisatie .
W anneer men een overkapac ite it van ca. 2 5 %  aanneem t voor onm idde l
lijke  u itb re id ingen  dan mag aangenomen w orden, dat h ie r een gemengde 
rioo lw a te r-zu ive rings insta lla tie , maar met industriee l gesaneerde afvalw a
ters, mag gebouwd worden met een kapac ite it van ca. 470.000 I.E.
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G em iddeld  : Oostende 331.000 I.E.
Bredene 19.000 I.E.
K lem skerke 16.000 I.E.
V lissegem 9.000 I.E.

Totaal met
industrië le  sanering ca. 375.000 I.E.

De verdere u itbouw  van de aanwezige industriezone is h ie rin  momenteel 
nog n iet opgenom en, om w ille  van het fe it dat het m o e ilijk  te voorzien is 
w at z ich op d it te rre in  nog zal vestigen.

2. R IOO LW ATERZUIVERING SINSTALLATIE TE BRUGGE

Door deze ins ta lla tie  zouden de a fva lw aters van Brugge, Varsenare, 
Zedelgem  en Oostkam p regionaal moeten gezuiverd worden. Onder 
« Brugge » vallen de centra  S in t-Andries, S in t-M ich ie ls , S in t-K ru is, Asse- 
broek, Brugge-stad en B rugge-S int-P ieters.
De lozing van het e ffluent zou kunnen voorzien w orden op het kanaal 
Gent-Brugge-O ostende, en dan lie fs t s troom opw aarts Brugge.
De centra le  ligg ing  van Brugge in het geb ied evenals de technische 
m ogelijkheden van deze stad verantw oorden ook h ie r w eer deze loka lisa 
tie.

De kapac ite it van de ins ta lla tie  kan berekend w orden als vo lg t :

G em iddeld  : Brugge 259.000 I.E.
Varsenare 3.000 I.E.
Zedelgem 15.000 I.E.
Oostkam p 13.000 I.E.

Totaal met
indus trië le  sanering ca. 290.000 I.E.

Varsenare, met een lage hu id ige be lasting w ord t opgenom en in het plan, 
om w ille  van de sterke u itbouw  van deze gemeente, d ie te voorzien is en 
de goede aans lu itingsm oge lijkhe id  ervan met S in t-Andries.
Rekening houdend met een o n m idde llijke  ove rkapac ite it van 2 5 % , mag 
aangenom en worden dat hier een gem engde rioo lw a te r-zu ive rings insta lla - 
tie, met industriee l gesaneerde afvalw aters, mag gebouw d w orden met 
een kapac ite it van ca. 360.000 I.E.

3. R IOO LW ATERZUIVERING SINSTALLATIE TE BLANKENBERGE

Door deze ins ta lla tie  zouden de a fva lw aters van B lankenberge en Wen- 
duine, in te rgem eente lijk  moeten behandeld w orden. De lozing van het 
e ffluen t zou kunnen voorzien worden op de B lankenbergse vaart op het 
g rondgeb ied  van B lankenberge.
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G em iddeld  : B lankenberge 45.000 I.E.
W enduine 16.000 I.E.

Totaal zonder topw aarde
van toerism e ca. 61.000 I.E.

Rekening houdend met de topbe lasting  doo r het kusttoerism e en met 
o n m idde llijke  u itb re id ingen mag aangenomen w orden dat h ier een rioo l- 
w a te r-zu ive rings insta lla tie  mag gebouwd worden met een kapac ite it van 
ca. 100.000 I.E.
In verband met de nodige aanpassingen die moeten u itgevoerd worden 
voor rioo lw erken, pom pstations en persle id ingen, w o rd t de omvang ge
raamd op 61.000 I.E. +  2 5 %  ove rkapac ite it ( =  ca. 14.000). In totaal 
w o rd t dat ca. 75.000 I.E.

4. RIOOLW ATER-ZUIVERINGSINSTALLATIE TE HEIST 
Gezien de onlangs u itgevoerde aanpassingsw erken aan de rioo lw a te r-zu i- 
ve rings ins ta lla tie  te Knokke enerzijds, en rekening houdend met de grote  
afstand tussen de inp 'an tingsp laa ts  van deze ins ta lla tie  te Knokke en het 
centrum  Heist, is het meer aanvaardbaar een nieuwe ind iv iduee l-gem een- 
te lijke  ins ta lla tie  te bouwen te Heist, w aarop u its lu itend  hu ishoude lijke  
afva lw aters zullen behandeld worden.
De lozing van het gezuiverde e ffluent zou kunnen voorzien w orden op het 
Leopoldkanaal, of op het a fle id ingskanaa l van de Leie.
Met het oog op de m oge lijke  aanslu iting van een deel van het w este lijk  
gebied van Knokke en met de enorm e toe ris tische  a k tiv ite it van d it 
gebied, mag de kapac ite it van deze ins ta lla tie  geraam d w orden op ca. 
50.000 I.E.
Er zal ech ter dienen nagegaan te worden of deze ins ta lla tie  met geredu
ceerde kapac ite it kan werken gedurende het n ie t-toe ris tische  topseizoen, 
wat o n m idde llijk  gevolgen zal hebben voor de bouw van de insta lla tie .
Voor wat de aanpassingsw erken betreft, vo ls taa t het rekening te houden 
met een kapac ite it van ca. 15.000 I.E., gezien de in fra -s truk tuu r van d it 
gebied qua a fva lw a te rko llek tie  reeds vrij be h o o rlijk  is u itgebouw d.

5. RIOOLW ATER-ZUIVERINGSINSTALLATIE TE RUDDERVOORDE-WINGENE 
Door deze ins ta lla tie  zouden de afva lw aters van R uddervoorde, Hertsber- 
ge, Beernem, Zwevezele en W ingene, in te rgem een te lijk  moeten gezuiverd 
w orden. De lozing van het e ffluent zou kunnen voorz ien w orden ofwel op 
de R ivierbeek ofwel op de H ertsbergebeek.
Deze zu ive rings insta lla tie  is noodzake lijk  om w ille  van de vere is te  sane
ring van de R ivierbeek als gevolg van een sterk geëvolueerd agrarisch 
gebied en dat gebied zou volgens recente prognosen van de RUG-Gent 
en de KUL-Leuven nog verder in die zin u itgebouw d w orden.
Hertsberge, met een lage hu id ige  be lasting, w o rd t opgenom en in de 
sanering, om w ille  van de snelle  evo lu tie  en de ste rke  u itbouw  van de 
res identië le  w oonzone die daar te voorzien is.



Saneringsplan 
voor bekken van 
b innenw aters van 
M idden- en O ostkust

G em iddeld  : Ruddervoorde 12.000 I.E.
Hertsberge 2.000 I.E.
Beernem 8.500 I.E.
Zwevezele 11.000 I.E.
W ingene 20.500 I.E.

Totaal met
industrië le  sanering ca. 54.000 I.E.

Rekening houdend met een o n m idde llijke  ove rkapac ite it van 2 5 % , mag 
aangenomen worden dat hier een gem engde rioo lw a te r-zu ive rings insta lla - 
tie, met industriee l en agrarisch gesaneerde afva lw aters, mag gebouwd 
w orden met een kapac ite it van ca. 70.000 I.E.

6. R IOOLW ATER-ZUIVERINGSINSTALLATIE TE GISTEL-EERNEGEM 
Door deze ins ta lla tie  zouden de a fva lw aters van G iste l, Koekelare, Eerne- 
gem en Ichtegem  regionaal moeten behandeld worden.
De lozing van het e ffluent zou kunnen voorzien w orden op de M oerd ijk-
vaart op het g rondgeb ied  van de gem eente Eernegem. 
De kapac ite it kan berekend w orden als vo lg t :

G em iddeld  : G istel 13.000 I.E.
Koekelare 13.000 I.E.
Eernegem 10.000 I.E.
Ichtegem 16.000 I.E.

Totaal met
industrië le  sanering ca. 52.000 I.E.

Rekening houdend met een o n m idde llijke  ove rkapac ite it mag aangeno
men w orden dat h ier een gem engde rioo lw a te r-zu ive rings ins ta lla tie , met 
industriee l gesaneerde afvalwaters, mag gebouw d w orden met een kapa
c ite it van ca. 65.000 I.E.
Een globaal overz ich t van de te bouwen rioo lw a te r-zu ive rings ins ta lla ties  
en a fva lw a te rko llek to ren  w ord t gegeven in b ijlage  24.
Nota :
1. In verband met de zu ivering van de a fva lw aters van M idde lke rke  en 
W estende meet verm eld worden dat, door de Tussengem eente lijke  Ver
en ig ing voor de Zu ivering  van de A fva lw aters van de Kust (TVZAK), een 
n ieuwe ins ta lla tie  gepland w ord t te N ieuw poort-W estende, ten oosten van 
de IJzerm onding, w aarb ij dan ook de a fva lw aters van M idde lkerke  zou
den behandeld worden, samen met deze van O ostdu inkerke , N ieuw poort 
en W estende, en dat te r vervanging van een bestaande ins ta lla tie  te 
N ieuw poort.
2. In de zopas aangehaalde voorste llen  w o rd t d e g e lijk  rekening gehou
den met de bestaande plannen van zowel in te rkom m unale  als van s tr ik t 
s tede lijke  of gem eente lijke  aard. A lle  aangehaalde in fo rm atie  w erd noch
tans verzam eld in de loop van 1972.
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4. Financiële beschouwingen

Gelet op de hu id ige s itua tie  van versche idenhe id  en de ram ing van het 
tegenw oord ig  aantal inw oner-equivalenten voor de zes aangegeven ge
bieden van zuivering, kan vooropgeste ld  worden dat de to ta le  investering 
voor deze zu ivering als vo lg t mag geraam d worden :
1. Bouw van de rioo lw a te rzu ive rin g s in s ta lla tie s

Oostende 470.000 I.E. x 1.000 = 470.000.000 B.F.
Brugge 360.000 I.E. x 1.000 = 360.000.000 B.F.
B lankenberge 100.000 I.E. x 1.300 = 130.000.000 B.F.
Heist 50.000 I.E. x 1.300 = 65.000.000 B.F.
R uddervoorde-
W ingene 70.000 I.E. x 1.300 = 91.000.000 B.F.
G istel-Eernegem 65.000 I.E. x 1.300 = 85.500.000 B.F.

Totaal ca. 1.200.500.000 B.F.

2. Bouw en aanpassing van rio le ringsnetten , bouw van ko llek to ren  en 
pom pstations

Oostende 470.000 I.E. x 2.000 - 940.000.000 B.F.
Brugge 360.000 I.E. X 2.000 = 720.000.000 B.F.
B lankenberge 75.000 I.E. x 2.600 = 195.000.000 B.F.
Heist 15.000 I.E. x 2.600 = 39.000.000 B.F.
R uddervoorde-
W ingene 70.000 I.E. x 5.300 = 371.000.000 B.F.
G istel-Eernegem 65.000 I.E. x 5.300 = 344.500.000 B.F.

Totaal ca. 2.609.500.000 B.F.

3. A lgem een Totaal

Investeringskosten zu ive rings insta lla ties  : 1.200.500.000 B.F.
Aanpassingskosten rio le ringen  en ko llek tiene tten  : 2.609.500.000 B.F.

A lgem een to taa l ca. 3.810.000.000 B.F.

Afgerond  ca. 3,8 m ilja rd  B.F.

4. E xp lo ita tiekosten
In verband met de jaa rlijkse  exp lo ita tie  kan vooropgeste ld  w orden dat, in 
het kader van de tegenw oord ige  normen, de vo lgende w erk ingskosten 
mogen aangenomen worden en geraam d w orden als vo lg t :

a. A fva lw aterzu ivering 1.115.000 I.E. x 40 = 44.600.000 B.F.
b. S libbehandeling 1.115.000 I.E. x 60 = 66.900.000 B.F.
c. R io leringsnetten, pom p

sta tions en persle id ingen 1.115.000 I.E. x 20 = 22.300.000 B.F.

Totaal ca. 133.800.000 B.F.

A fgerond  ca. 134 m iljoen  B.F. per jaar.
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Ter aanvulling moet hier nochtans opgem erkt w orden dat de kapacite it 
van de insta lla ties  geraam d w ord t op een gem idde lde  ja a rlijk se  vervu i
lingskapac ite it. S pecifieke  maatregelen te r e lim ina tie  van een seizoenbe- 
lasting moeten nochtans la ter nader bestudeerd w orden b ij het opmaken 
van een d e fin itie f on tw erp per insta lla tie .
Vandaar dat de financ ië le  beschouw ingen, d ie aangehaald w orden, alleen 
een rich tinggevende waarde hebben en dus geenszins als absolute 
c ijfe rgegevens mogen geïn terpre teerd  worden.
N ochtans w ord t h ie rb ij zoveel m oge lijk  rekening gehouden met de kon
krete w erke lijkhe id , zoals deze b ij de u itvoering  van de enquête in de 
loop van 1972 werd ervaren. Veranderingen en aanvullingen zullen in de 
loop van de tijd  zeker z ijn  opgetreden maar deze konden n iet meer in 
het geheel van de pub lika tie  van de s tud ie  ve rw erk t worden.

BIJLAGE 14
Raming van de po ten tië le  gem idde lde  ve rvu ilingskapac ite it (inw onerequ i- 
valenten : I.E.) pe r gem eente

A a rtr ijke 10.000 Oostende 346.000
Beernem 8.500 O ostkam p 14.000
Beerst 4.000 O ostkerke 2.000
Bekegem 1.500 Oudenburg 4.500
B lankenberge 45.000 Roksem 2.000
Bredene 19.000 R uddervoorde 15.000
Brugge 270.000 Schu ife rskape lle 2.000
Damme 2.000 S ijse le 6.000
Eernegem 10.500 S in t-Jo ris -ten -D is te l 2.500
Egem 3.000 Snaaskerke 2.000
Ettelgem 2.000 Snellegem 2.500
G istel 14.000 S perm alie 3.500
H ertsberge 2.000 S ta lh ille 1.500
Houtave 1.500 Varsenare 3.000
Ichtegem 17.000 Veldegem 8.000
Jabbeke 4.000 V ladslo 3.000
K lem skerke 16.000 Vlissegem 9.000
Knokke-H eist 70.000 W aardam m e 2.500
Koekelare 13.500 W enduine 16.000
Koolskam p 3.500 W estende 15.000
Leffinge 3.500 W estkerke 3.500
Leke 2.500 W ilskerke 1.000
Loppem 4.000 W ingene 24.500
M eetkerke 1.000 Zedelgem 18.000
M idde lkerke 24.000 Zerkegem 2.000
M oerkerke 6.000 Zu ienkerke 1.500
N ieuw m unster 1.000 Zwevezele 11.500
Oedelem 15.500

1.100.000 I.E.Totaal
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Bijlage-figuur 23 : Periode oktober-november



Bijlage - Figuur 24 . Bouw van de zuiveringsinstallaties en kollektoren in het bekken van de 
Midden- en Oostkust

a  fv a  I w a te r k o l le k  to r

op  te  r ic h te n  z u iv e r in g s in s ta l la t ie

b e s ta a n d e  z u iv e r in g s in s ta l la t ie

k a p a c ite it  c a  100 000 l.E  
p e r s le id in g e n  ca  7 k m

k a p a c i te i t  ca  50 000 I E  
p e rs le id in g e n  c a  3 k m

k a p a c ite it  c a  i7 0  000 i  E 
p e rs le id in g e n  c a  20 k m

k a p a c i t e i t  c a  360 000  / E 
p e rs le id in g e n  c a  35 k m
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