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De stad Gouda heeft een groot
deel van haar rijkdom aan haar
strategische ligging aan het water te
danken. Maar na de watersnoodsramp
van 1953 werd water gezien als
vijand. Nu is het tij weer gekeerd en
wordt onderzocht of het historische
waterstelsel in oude glorie hersteld
kan worden. Dat onderzoek wordt
volgend jaar afgerond, maar intussen
is wel begonnen met het droogleggen
en restaureren van een overkluizing
van 40 meter in het oudste deel van
de middeleeuwse stad.
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De demonstratiehal in Leiden.

Léon Janssen van KWR (voorheen Kiwa)
behandelde de toepassing van UV-peroxide
op rwzi-effluent. Het onderwerp vormt
een raakvlak voor drinkwater- en afvalwatertechnologie. Het onderzoek van KWR
spitst zich toe op een verkenning voor
toepassing van oxidatieve UV-H2O2technologie voor omzetting van microverontreinigingen, medicinale en hormonale
stoffen in de effluenten van de rwzi’s Hapert
en Eindhoven van het Waterschap De
Dommel. Geconcludeerd wordt dat met
middendruk UV-lampen met een effectief
golflengtebereik van 200 <0x00E0> 300
nm en een dosering van tien milligram
waterstofperoxide per liter bevredigende
omzetting van hormonen, geneesmiddelen,
en microverontreinigingen mogelijk is
zonder dat de toxiciteit (op basis van TEB
en ER-Calux) sterk toeneemt. Tevens is een
E. coli-inactivatie van 2,5 à 3 logeenheden
aangetoond. Kanttekening hierbij is dat bij
deze instellingen een energieverbruik van
circa 2,5 kWh per behandelde kubieke meter
effluent van toepassing is. Vermindering van
de energie-invoer is mogelijk, maar resulteert
in verlaging van de omzettingsprestaties.
Afsluitend presenteerde Sytze Terwisscha
van Scheltinga van Witteveen+Bos de
eerste resultaten van toepassing van
AOP-technologie op de demonstratieinstallatie Leiden Zuid-West. Het betrof
resultaten van het vergelijkende onderzoek
naar toepassing van ozonoxidatie,

UV-peroxide-oxidatie en adsorptie met
granulair actief kool. De drie processen zijn
parallel aan elkaar getest met het filtraat
van de twee verschillende filterinstallaties zoals deze toegepast zijn op Leiden
Zuid-West. Geconcludeerd wordt dat ozon
met een dosering van vijf mg/l en een
contacttijd van vijf minuten reeds in staat
is om alle detecteerbare doelstoffen tot
onder detectieniveau om te zetten, terwijl
UV-H2O2 daar met maximale UV-intensiteit
en waterstofperoxidedoseringen van 25
mg/l maar gedeeltelijk in slaagt. Inactivatie
van bacteriologische indicatoren is voor
beide processen volledig. Actiefkoolfiltratie presteert voor microverontreiniging,
medicijnresten en hormonale stoffen
vergelijkbaar met UV-peroxide-oxidatie, maar
verwijdert tevens residuen (organisch) fosfaat
en stikstof uit de filtraten. Aandachtspunt
bij de oxidatietechnieken is de vorming van
restproducten (hier vindt alleen omzetting
plaats en geen verwijdering). Met testen is
aangetoond dat pas bij een ozondosering van
15 mg/l bromide verdwijnt en waarschijnlijk
bromaatvorming plaatsvindt. Actiefkooladsorptie daarentegen verwijdert daadwerkelijk
de doelstoffen uit de waterfase; een voordeel
dat niet onderschat mag worden.
Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos),
Jeffrey den Elzen (Hoogheemraadschap
van Rijnland), Cora Uijterlinde (STOWA) en
Jan Willem Mulder (Waterschap Hollandse
Delta)

n september 2007 deed zich een unieke
kans voor om de Goudse waterplannen
een gezicht te geven. De verbouwing
van een pand boven een ‘verborgen wateronderdoorgang’ bood de gelegenheid deze
onderdoorgang nader te onderzoeken.
Het bleek dat deze onderdoorgang in een
dusdanig goede staat was, dat restauratie en
bevaarbaar maken mogelijk was.
De onderdoorgang is een belangrijk onderdeel
van het Goudse historische waterstelsel.
Met de restauratie van de onderdoorgang
wordt een gedeelte van het monumentale
waterstelsel in ere hersteld. Daarnaast levert
het een bijdrage aan de verbetering van de
waterkwaliteit in de binnenstad.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland
overweegt of het mogelijk is zowel praktisch
als financieel aan dit project mee te werken.
Van 23 oktober tot 3 november staat water
sowieso centraal in Gouda. De aftrap werd
gegeven op de landelijke waterconferentie op
23 oktober in de Sint-Janskerk. Deelnemers
aan die conferentie kregen de primeur
om door de historische watergang in de
binnenstad te lopen. Op 23, 24 en 25 oktober
en 1 en 2 november is de onderdoorgang
opengesteld voor alle publiek. Ook biedt
de gemeente Gouda in deze periode een
educatief lesprogramma voor basisscholen
aan: 1.200 scholieren krijgen een interactieve
rondleiding langs het Goudse waterstelsel.
De plannen voor de Goudse binnenstad
worden opgesteld door een consortium
dat bestaat uit de gemeente Gouda en het
Watergilde uit het Hoogheemraadschap van
Rijnland, de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten, Provincie
Zuid-Holland, Het Zuid Hollands Bureau voor
Toerisme, Ykema landschap- en tuinarchitectuur en het Netwerk OmgevingsKwaliteit.
Onder de naam Kennisproject Hollandse
Waterstad, met subsidie uit het programma
Leven met Water, stellen de partijen een
gemeenschappelijke uitvoeringsplanning op.
Het eindrapport van dit consortium zal voorjaar
2009 verschijnen. Het is een kant-en-klare
blauwdruk voor andere watersteden.
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