
Wat heeft Santiago de Compostela met het Zuiveringschap Limburg te maken? Of wat hebben opgravingen uit de Frankische tijd met

deze waterkwaliteitsbeheerder uitstaan? En wat draagt een wervelende revue bij aan schoon water? Meer dan u denkt!  In 2003 is het

exact 30 jaar geleden dat het Zuiveringschap Limburg is opgericht. Precies 30 jaar later staat er ook een nieuwe toekomst voor de deur.

Per 1 januari 2004 krijgt Limburg twee all-in waterschappen (lees: waterkwaliteit & -kwantiteit): één in Noord- en Midden-Limburg

(WPM) en één in Zuid-Limburg (WRO). Met een dochter! Die uit liefde voor water Limburgbreed voor de beide waterschappen blijft zor-

gen voor het zuiveren en aanpakken van de watervervuiling. Dat is de toekomst van het nieuwe Waterschapsbedrijf Limburg per 1 janua-

ri 2004. Voor u ligt een boek dat op het kruispunt van wegen het daglicht ziet. Vanaf de oprichting in 1973 is er een heleboel gebeurd.

De letters en de foto’s nemen u mee in de wereld van de Limburgse waterkwaliteitsbeheerder in de voorbije 30 jaar. We hebben niet de

intentie om volledig te zijn. Het begon lokaal met enkele kleine zuiveringsinstallaties en het groeide uit

tot een over de grenzen werkend, sterk zuiveringschap met achttien installaties en drie slibverwerkings-

fabrieken in Limburg. Gekozen is voor een luchtige opzet. Als een herinnering op weg naar een nieuwe,

uitdagende toekomst. Niet te veel geschreven woord. Een beeld zegt immers meer dan 1.000 woorden.

Ook veel anekdotes, die herinneringen losmaken. Vier hoofdstukken heeft het boek. In het eerste hoofdstuk treft u vooral het

‘Mensenwerk’ aan. Wie stond er aan het roer en wie was de bemanning. Het tweede hoofdstuk over ‘Schoon water, natuurlijk!’ laat u

de ontwikkelingen van de Limburgse waterkwaliteit zien. In het daarop volgende hoofdstuk ‘Zuiver omdat het moet!’ komt het zuive-

ren aan bod en het terugdringen van watervervuiling. Tot slot belichten wij in het vierde en laatste hoofdstuk het fascinerende, inspire-

rende ‘Waterwerk’ vanuit allerlei invalshoeken. Verder komt u alle bestuurders tegen in de afgelopen dertig jaar. En op de schutvellen

‘omarmen’ de medewerkers van het laatste uur met hart en ziel de geschiedenis van het Zuiveringschap Limburg. Dankzij ieders inzet

kunnen we anno 2003 trots zijn op het bereikte resultaat. Een stevig fundament voor de toekomst.

Ik wens u veel plezier met het voorliggende verleden en heden en alle vertrouwen in de toekomst!

Ir. H.A. van Alderwegen

Voorzitter Zuiveringschap Limburg

Inleiding
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W A T E R K W A L I T E I T . . .  M E N S E N W E R K

Het scheppen van water is Gods werk.

De kwaliteit ervan mensenwerk.

Een zoektocht naar de juiste mensen,

de juiste locatie

en dat alles om water, dé bron van inspiratie.



Er was eens, er is nog. Iets van het zuiverste water. Een wet die voorschrijft. Die een mensenstroom op gang brengt. En… een

bijzondere waterstroom.

Het Waterschap Zuiveringschap Limburg (WZL) is opgericht op 1 januari 1973 bij besluit van de Provinciale Staten van Limburg van 21

september 1972. ‘Het oprichtingsbesluit van het Zuiveringschap verkreeg eerst op 27 juni 1973 de vereiste koninklijke goedkeuring’,

aldus het allereerste jaarverslag van 1973 / 1974. Het is ir. Ben Janssen die op 1 augustus 1973 met een driemanschap de kant van het

water kiest. Een stekje van de Provinciale Staten van Limburg. Dat in dertig jaar tijd uitgroeit tot een bedrijfsmatig, klantgericht, open

en vooruitstrevend Zuiveringschap. Met ruim driehonderd medewerkers… 

Zoals een student eerst op kamers gaat, zo huist het WZL in het prille begin in enkele ruimten van

Provinciale Waterstaat in Maastricht. Vanaf eind maart 1974 wordt aan de Neerstraat in Roermond

een pand gehuurd. Ook daar stijgt het water de medewerkers snel naar de lippen en vindt uitbreiding

plaats in het aangrenzende gebouw. Hier wordt de Technologische en Werktuigbouwkundige afdeling

van de Technische Dienst ondergebracht. Vrij kort daarna zoekt ook de Bouwafdeling wegens ruimte-

gebrek elders domicilie: in het Interpolisgebouw aan de Wilhelminasingel. Een jaar later drijft het

Zuiveringschap al op 107 medewerkers. De afdeling Waterkwaliteitsbeheer van de Technische Dienst en het Laboratorium bevinden

zich nog in het gebouw van Waterschap Geleen en Molenbeek in Sittard. Een Laboratorium verhuis je immers pas als je zeker weet

waar je definitief naartoe gaat! De groei van het WZL is voor het Dagelijks Bestuur aanleiding om een eigen kantoorgebouw te rea-

liseren met alle afdelingen onder één dak. In april 1977 wordt begonnen met de bouw van een geheel nieuw pand aan de Kapelaan

Sarsstraat in Roermond. En in januari 1979 vormt het Zuiveringschap eindelijk een klinkend geheel. Medewerkers van dat uur zullen

deze verhuizing niet gauw vergeten: ze trotseerden een vrieskou van 26 ºC onder nul!

In de jaren tachtig kan echt aan de weg worden getimmerd. Het effect van alle inspanningen wordt snel zichtbaar. Smerige beken

worden helder. Stank verdwijnt. Mensen beginnen erover te praten! Tegen 1984 is al zo’n 85 % van alle rioollozingen uit de beken

gehaald. En eind jaren tachtig kan worden gesteld dat de ergste watervervuiling een halt is toegeroepen. Nu nog leven erin blazen!

Van 3 naar 300
medewerkers
in 30 jaar
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Een moeilijke periode maakt het Zuiveringschap door na de brand in het Laboratorium op 15 april 1986. Het analysewerk wordt ver-

plaatst naar drie verschillende locaties: de zuiveringsinstallatie te Roermond, het Laboratorium van de Provincie Limburg in

Maastricht en naar enkele noodruimten aan de Kapelaan Sarsstraat. Bijkomend voordeel is dat het herstel van het lab samen kan

vallen met de al eerder geplande uitbreiding van het kantoor, zodat dit op 22 oktober 1987 officieel heropend kan worden. Twee jaar

later, in december 1989, aan het einde van deze pioniersfase van het WZL, gaat de eerste voorzitter, ir. Ben Janssen met pensioen. Hij

wordt opgevolgd door ir. Bert van Wijnbergen. Een nieuwe kantooruitbreiding dient zich aan want het Zuiveringschap groeit uit zijn

jasje. In 1990 neemt het Algemeen Bestuur hiervoor de beslissing. In 1991, het jaar waarin ir. Ben Janssen plotseling overlijdt, krijgt

het Zuiveringschap een nieuwe huisstijl: WZL verandert in ZL. In 1993 staat daar de glazen toren, het fonteinwater spiegelend naar

de hemel, met de hoofdingang aan de Maria Theresialaan in Roermond en de achterzijde aan de vertrouwde Kap. Sarsstraat. En drie-

honderd mensen achter de schermen.

De laatste jaren vóór en de eerste jaren ná de eeuwwisseling staan in het teken van de Limburgse waterfusie. Allerlei versies passe-

ren de revue. De discussie gaat over één waterschap of twee waterschappen in heel Limburg. De Limburgse politiek, de Limburgse

waterbestuurders en de medewerkers zijn er in totaal zo’n zeven jaar druk mee. In diezelfde roerige tijd gaat voorzitter, ir. Bert van

Wijnbergen per 1 juli 2000 met pensioen. Ir. Henk van Alderwegen neemt het roer van hem over in oktober. Twee jaar later, in decem-

ber 2002, zijn de waterschapsbestuurders en het provinciaal bestuur het er over eens: per 1 januari 2004 krijgt Limburg twee all-in

waterschappen (lees: waterkwaliteit & -kwantiteit): één in Noord- en Midden-Limburg en één in Zuid-Limburg. Met een gemeenschap-

pelijk waterschapsbedrijf dat voor de beide waterschappen blijft zorgen voor het zuiveren en aanpakken van de watervervuiling. De

laatste twee jaren van zijn bestaan staan bij het Zuiveringschap Limburg in het teken van veranderingen, verbouwingen en uitbrei-

dingen. In het kantoor verschijnen frisse, inspirerende werkplekken en het Laboratorium is fiks uitgebreid.

In 2003 staat er een pand in Roermond dat klaar is voor de nieuwe, uitdagende toekomst samen met de beide waterschappen in

Limburg. Water bindt… Water boeit…  

9

Logo, van het zuiver-

ste water...

Het logo symboliseert de pri-

maire taakuitoefening van

het Zuiveringschap Limburg:

het transporteren en zuiveren

van afvalwater. De zwarte

pijpjes stellen het afvalwater

voor dat via transportriolen

naar de rioolwaterzuiverings-

installatie gaat. In het mid-

dengedeelte - van zwart naar

blauw – vindt het zuiverings-

proces plaats. De blauwe pijp-

jes symboliseren het resul-

taat: het schone water dat

terug gaat naar de natuur,

naar het Limburgse opper-

vlaktewater. Ingevoerd per 3

oktober 1991.
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Ir. Ben Janssen. Voorzitter Waterschap Zuiveringschap Limburg vanaf 01-08-1973. De man van het eerste uur. Samen met de zijnen

ging hij vanaf 1973 voortvarend van start. Met de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in de hand konden zij de industriële lozin-

gen aanpakken. De lozing van afvalwater werd aan strenge regels en controle onderworpen. Met als gevolg: schonere productiepro-

cessen en nieuwe zuiveringstechnieken. En als resultaat: helder water! Hij heeft het WZL zien en doen groeien. Slagvaardigheid was

zijn handelsmerk. Op 1 december 1989 nam hij afscheid.

Vanaf 1 december 1989 is ir. Bert van Wijnbergen de nieuwe voorzitter tot 1 juli 2000. Zoals ir. Ben Janssen het Waterschap

Zuiveringschap Limburg vooral heeft zien groeien in de breedte, zo bracht ir. Bert van Wijnbergen het op een hoger plan. Zijn motto

was: “Met goed werk de goedkoopste van Nederland worden!” Het is mede zijn verdienste dat het

Zuiveringschap zich in dit opzicht ook daadwerkelijk vanuit de middenmoot heeft opgewerkt tot het

op één na goedkoopste van Nederland.

Vanaf oktober 2000 neemt de laatste voorzitter van het Zuiveringschap Limburg, ir. Henk van

Alderwegen het roer over. Drie jaar is hij voorzitter, in een periode dat het Zuiveringschap Limburg op zijn grondvesten trilt. Hij is de

man die de herziening van het Limburgse waterschapsbestel op zijn bordje vindt. Het integraal waterbeheer in Limburg krijgt in deze

periode een nieuwe wending. De drie waterschapsbesturen worden het eens. Er komen twee integrale waterschappen met een

gemeenschappelijk waterschapsbedrijf op Limburgse schaal. In december 2002 stemt Provinciale Staten van Limburg hiermee in.

Per 1 januari 2004 gaan de medewerkers en waterschapsbestuurders een nieuw waterschapstijdperk in.

Drie voorzitters
in 30 jaar
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Brand? Eerst even

klokken!

Brand op het Laboratorium.

Toenmalig hoofd afdeling

Interne Zaken, Wim Tosserams,

werd op 15 april 1986 in alle

vroegte uit zijn bed gebeld. De

politie stond voor de deur met

de mededeling: ‘Dien bedrief

steit in brandj!’ Wim ant-

woordde op zijn Belfelds: “Ik

heb geen bedrief!” Maar al

gauw drong het tot hem door

dat het om het Zuivering-

schap ging. “In de zenuwen

kon ik mijn broek niet eens

vinden en in opgewonden

staat scheurde ik met mijn

eend naar Roermond.” Hier

trof hij Bert Valks, klokfanaat

bij uitstek, voor de deur aan.

En deze wilde, brand of geen

brand, per se klokken. Wim

Vestjens was het die daar een

stokje voor stak, door Bert zijn

spierballen te tonen. En ja

hoor, daar kon zelfs collega

Valks niet tegenop!
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Bij grotere projecten reserveert het Zuiveringschap Limburg een geldbedrag voor kunst. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een

fraaie verzameling kunstwerken. In 1993, ter gelegenheid van de opening van het uitgebreide kantoorgebouw in Roermond en het

twintig jarig bestaan, verscheen zelfs een eigen kunstboek met als titel ‘Water, bron van inspiratie’.

Tot voor kort prijkten de kunstwerken op rioolwaterzuiveringsinstallaties of bij het kantoorgebouw in Roermond. “Te ver weg van de

mensen”, vond voorzitter B. van Wijnbergen medio jaren negentig.“Te weinig mensen kunnen ervan genieten.” Zo’n zuiveringsinstal-

latie ligt immers vaak in het buitengebied of op een industrieterrein. Vandaar dat eind jaren negentig diverse kunstwerken ‘pootjes’

kregen. Van zuiveringsinstallatie naar het centrum van de stad of dorp. Enkele kunstwerken die ‘pootjes’ kregen: het ‘Libellenpaar’

van Desirée Tonnaer dat de Maastrichtse Geusseltvijver verfraait het kunstwerk ‘Water-Vuur-Licht-

Aarde’ van Jos Hermans dat bij het gemeentehuis van Susteren staat en de ‘Kringloop’ van Fons

Bemelmans dat in het centrum van Venray is te bewonderen.

Het wapen als kroon op het werk...

Wie het wapen van het Waterschap Zuiveringschap Limburg bekijkt, ziet dat hierin de doelstelling, zoals deze bij de

oprichting werd geformuleerd, ten volle wordt gesymboliseerd. De golvende paal van azuur, onze moeder Maas, die

in Limburg van zuid naar noord stroomt, wordt met leeuwenhart beschermd en verdedigd als het gaat om het voorkomen van de

verontreiniging van de oppervlaktewateren De rechterhelft van het schild toont drie molenraderen, waarmee zowel het ingeni-

euze raderwerk van het Zuiveringschap wordt uitgebeeld, alsook de talrijke watermolens langs de Limburgse beken in herinne-

ring worden geroepen. De linkerhelft is beladen met forellen. Hiermee worden alle werkzaamheden aangeduid die nodig zijn voor

het verkrijgen van een goede waterkwaliteit. Zuiveren en terugdringen van watervervuiling was en is een van de belangrijkste

motto’s. De kroon op het schild, aanvankelijk als versiering bedoeld, kan na drie decennia van pionieren, opbouwen en fijn afstel-

len, gerust worden gezien als een verdiende kroon op al het werk van de medewerkers en de bestuurders van het Zuiveringschap.

Verleend door de Hoge Raad van Adel op 31 december 1975.

Water bron
van
inspiratie
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De libel... als compliment

voor de kwaliteit

Het grootste compliment

voor de kwaliteit van het

water is de libel. Als symbool

van natuurlijk evenwicht een

genot voor het oog. Niet

vreemd dus dat een immens

groot libellenpaar vanuit de

Maastrichtse Geusseltvijver

zijn symbolische betekenis

uitzendt langs de A2 tot ver

over de grenzen van onze

Provincie.
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buren kantoor • buren rioolwaterzuiveringsinstallaties • collega water-

schappen binnenland • collega waterschappen buitenland • unie van

waterschappen • diverse ministeries • lltb • limburgs landschap • natuur-

monumenten • staatsbosbeheer • grondeigenaren • gemeenten • water-

leidingmaatschappij • provincie limburg • overige provincies in nederland

• service punt handhaving • algemene inspectiedienst •

burgers • bedrijven • pers • fotografen • communicatie-

adviesbureaus • cateraars • politie • onderwijs • officier

van jusititie • adviesbureaus • bouwbedrijven • rioned • drukkerijen •

standbouwers • natuur-educatiecentra • samenwerkingsverband milieu-

voorlichting limburg • hengelsportverenigingen • leveranciers • beheer-

ders zwemgelegenheden • kunstenaars • enci • biomill • milieuservice

centrum • ontgrinders (panheelgroep) • ivn-ers • milieufederatie • insti-

tuut voor kleine landschapselementen • nederlandse vereniging voor

waterbeheer • en vele anderen…

Samen werken
aan water
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