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ACTUALITEIT

TTI

OVERLEG M E T KIWA OVER B U N D E L I N G VAN KENNIS E N
ONDERZOEK

Wetsusinderacevoor
hetTechnologischTop
InstituutWater
Wetsusisnuongeveeranderhalfjaaroud. Hetinstituutvoorduurzamewatertechnologie, dat
gehuisvestisbijhetVanHallInstituut inLeeuwarden,isdrukbezigomde laatstevandez$promovenditevindenvoordevijfonderzoeksthema'sdieinnovatiesmoetenopleverenendeexportpositie
vandeNederlandsewaterbehandelingssector moetendoenopkrikken.Wetsusisingerichtalseen
zogehetenTTI,eentechnologisch topinstituut. Hethoopteindditjaardoorderijksoverheid ookaangewezentewordenalshetTTIophetgebiedvanwaterbehandeling, hetzijalsWetsus,hetzijineen
samenwerkingsverband metKiwa,TNO,Unesco-IHEenTU Delft.
Wetsuswasvanafde aanvangindecember2003 eenbundelingvanenkele toonaangevendebedrijven ophetgebied vanwater
envooraanstaande kennisinstellingen.Met
eenforseondersteuning vanhetSamenwerkingsverband Noord-Nederland endeFriese
Wateralliantie werdWetsuseen proeftuin
voorwatertechnologie.Vanhetnetwerk
maken drieuniversiteiten deeluit:deuniversiteitvanTwente,Wageningen UniversiteitenResearchcenterendeTUDelft.In
totaal 15leerstoelen zijn inmiddels verbondenaanWetsus.Debedrijven diedeelnemen
zijn onder andereNorit/X-Flow,Nuon,
Vitens,Triqua, Waterleidingmaatschappij

DrentheenWaterleidingbedrijf Groningen
enPâques.Ineenbegeleidend platform zittenverderonder anderede ingenieursbureausGrontmij,RoyalHaskoningenDHV.
Debedrijven bepaleninfeitehetonderzoek.
Deuniversiteiten voerendatonderzoekuit
alshetbinnen hunprogramma past.
Hetonderzoeksprogramma vanWetsus
bestaatuitvijfthema's:zout (bijvoorbeeld
elektrochemischeprecipitatievan fosfaten
enverwijdering vanboraatuitgrijs wateren
grondwater),decentraal(onder andereverwijdering vanmicroverontreiningenenhet
terugwinnen vannutriënten uitwater), bio-

Middenjaren negentigkwamvanuitde
rijksoverheidvoorheteerstdevraagaan
hetbedrijfsleven ommeergelduittetrekkenvooronderzoek.Eénvandeuitwerkingenvandievraagwasdeoprichtingvan
vierTechnologischeTopInstituten(TTI):
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven
enuniversiteitendiedeklooftussen fundamenteelonderzoekendetoepassingervan,
opmoetenheffen. Intotaalis70miljoen
eurogereserveerdvoordevierTTI's.

fouling (relaties tussenmilieuconditiesen
biofouiling vanmembranen), membraanbioreacroren(procesontwerp)enenergieuit
water.Vande25 beschikbareplaatsenvoor
promovendizijn erinmiddels 17ingevuld.
Volgenszakelijk directeurJohannes
Boonstra ligtWetsusinLeeuwardenverweg
vandedriegenoemdeuniversiteiten, maar
heeft datwelalsvoordeeldathetinstituut
multidisciplinair enredelijkzelfstandig kan
werken.Leeuwarden isoverigensweleen
handigeplek,vanwegedeaanwezigheidvan
eengrootlaboratorium vanhetgrootste
drinkwaterbedrijfVitens.Daarmeegaat
Wetsusbinnenkort samenwerken.
HetstrevenvanWetsusisomalseen
technologischtopinstituut ophetgebiedvan
watertekunnengaanfungeren. Alsdat
gebeurt,gaathetMinisterievanEconomischeZakendehelft vanallekostenvoorhaar
rekeningnemenendedeelnemende bedrijvenenonderzoeksinstituten elkeenkwart.
Wetsussteltzichuiteindelijk tendoelin2014

Eenjotodit.gemaaktistijdensdeojficié'leopeningvanWetsusvorigjaarseptembermetlinksjohanuesBoonstranaastprinsWillem-Alexander,daarnaastMar^jreethdeBoeren
rechtsCeesBuisman(dewetenschappelijkdirecteurvanWetsus)(foto:GuyAcYtrmans).
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Hans Korving
genomineerd voor
Harremoës Award
HansKorving(Wittevecn+BosJiséénvandedrie
genomineerdenvoordeDeensePoulHarremoës
Award.Dezeinternationaleprijsisbestemdvoor
emjongeonderzoeker,dieactiefisop het^ebied
vanrioleringenstedelijkwaterbeheer.

HetlaboratoriumvanWetsusdatnaruimanjaaraanuitbreidingtoeis.

doordeEuropeseUniegeaccepteerdtewordenalseenEuropeanCentreofExcellence.
JohannesBoonstra:"Vanbelangisdat
wehier bijWetsustotinnovaties komendie
commercieeltoepasbaarzijn.Onzeonderzoekersmoeten vanafhetbegin veelpraktijkervaring opdoen.Weproberende
komendetijd bedrijven geïnteresseerd te
krijgen omhendiemogelijkheid tebieden."

Overleg met Kiwa
WasWetsusvanafdeopzet ingerichtvolgenseenmodelzoalsderijksoverheid graag
eentechnologisch topinstituut ziet, inmiddelsisookKiwaWaterResearch inNieuwegein inderacevooreenbenoemingalsTTI
Water."HetMinisterie vanEconomische
ZakenwiléénTTIWater,geentwee.Maar
hetministerie wilookdatde kennisinstitutenonderlinghieruit komen.'DenHaag'zal
zelfgeenbeslissingnemen,maarvraagtom
eenzobreedmogelijkgedragenvoorstelvan
debetrokken partijen. Daaromvoerenwe
sindsditvoorjaar gesprekken metKiwa.
Aanvankelijk bleekdaaruit nogalwatver-

schilvanmening,metnametussende
drinkwatersector enerzijds endeindustrieenafvalwatersector anderzijds,maarookhet
verschil tussen deprivatesector(deindustriëlebedrijven) endepubliekesector(de
waterleidingbedrijven) speeldeeenrol."
"MaarzowelWetsusalsKiwavonden
eenbundeling noodzakelijk. Datleiddetot
deoprichtingvaneenstuurgroepTTI,waarinnuWetsusalsinstituut zit,maarookals
bundeling vaneenaantalbedrijven en
instanties,metdaarnaastTNO,Kiwa,Unesco-IHEenTUDelft (CivieleTechniek).Met
STOWAwordtgesproken overdeelname.Nu
kanWetsusstraksalsorganisatie ingepast
wordeninhetTTIWaterofWetsus wordt
uitgebouwd toteentechnologisch topinstituut. Ditnajaar moetdebeslissingvallen.
EconomischeZakenhooptdatopkortetermijn watertechnologie ontwikkeld kan wordendieexporteerbaar is,waarbij de marktvraagvoorhetministerie bepalendis."
"Wetsuszal,hoedebeslissingookuitvalt,
metondersteuning vandedrie noordelijke
provincies,blijven bestaanalswaterkenniscentrum", aldusJohannesBoonstra.<f

Congres

Korvingwerddooreenjuryuitenkele
honderdenkandidatengeselecteerdopbasis
vaneenpublicatieoverzijnonderzoeknaarde
statistiekvanpompstoringen.Op22augustus
wordttijdens eeninternationaal congresin
Kopenhagenbekendgemaaktwievandedrie
genomineerdendeprijsgewonnenheeft.De
anderetweegenomineerden zijn afkomstig
vanuniversiteiten inDresdenenZürich.
Indegenomineerde publicatiegaatKorvinginophetaantal riooloverstortingen,
datveroorzaakt wordtdoor pompstoringen.
Omdeeffecten vanoverstortingen tereduceren,worden vaak bergbezinkbassins
gebouwd,maarvolgensKorving kunnen
pompstoringen deeffectiviteit vandit soort
maatregelen tenietdoen.Storingen hebben
vaakfysische oorzaken.Zorakenpompen in
rioolgemalen ontregeld doorvet,verpakkingsmaterialen endelaatstetijd ookgeregelddoorschoonmaakdoekjes. Inzijn publicatiebetoogtKorvingdateen statistische
analysevanhetstoringsgedragresulteert in
beteroperationeel beheerendaarmeein
minder storingenen overstortingen.
DePoulHarremoësAwardisingesreld
ternagedachtenis aandein2003overleden
DeensehoogleraarPoulHarremoës,een
internationale autoriteit opgebiedvan
afvalwaterbehandeling enstedelijk waterbeheer.Belangrijke criteriavoorde toekenning
vandeAwardzijn innovativiteit, creativiteit,
oorspronkelijkheid enovertuigingskracht, f
HansKorving.

Op7en8septembervindthettweedejaarlijkseWetsus-congres plaats.Hetthema luidtditjaar
'Watertechnologieeninnovatie'.Opdeeerstedagstaanlezingenophetprogrammaover
watertechnologischeinnovatiesendeeffecten daarvanopdeEuropese,nationaleenregionale
economie.Hetonderzoeksthema 'decentraal'wordtdiedagextrabelicht.Opdetweededagvolgenviersessieswaarindeoverigethema's(membraanbioreactoren, biofouling,zoutuitwater
enenergieenwater)aanbodkomen.Perthemazalhetwetenschappelijke onderzoekbesprokenwordenendecommerciëlerelevantievandeingezetteontwikkelingen.
MargreethdeBoer,dievoorzittervandeRaadvanToezichtvanWetsusis,zithetcongresvoor.
VooraanmeldingkuntucontactopnemenmetTinekeKabbesvanGroenhofCongresorganisatie:
[015)5161010.
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