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"Nieuw:eenmastersopleidingWatermanagementindeeltijd
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Hetuniversitaironderwijsindedrinkwatervoorziening isnadeTweedeWereldoorlogdoordehooglerarenKrulenHuismanopdekaartgezet.Grotenamenvoordeouderenmditvakgebied.Deajgelopeujaren heeft HansvanDijkzichtoteenwaardigopvolgervanhenontwikkeld.Hijishethuidige
gezichtopdrinkwatergebied vandeTUDelft entevensvandeuniversitairewereldmNederland.De
VakantiecursusDinkwatcrvoorziemngdiehijaanhetbeginvaniederjaar organiseert, trektvele
deelnemers.Eengesprek methemoverdeontwikkelingen opwatergebiedaandeTUDelft.
WelkeleerstoelenzijnernuinDelftopwatergebied?
"Deafdeling Watermanagement iséén
vandevijfafdelingen diedeFaculteitCiviele
TechniekenGeowetenschappen momenteel
kent.Defaculteit inzijngeheeltelt600
medewerkers en 1400studenten.De afdeling
Watermanagement metdesectiesGezondheidstechniek enWaterhuishouding en
waterbeheer telt60medewerkers en 140studenten.Ikbenvoorzitter vandeze afdeling
en tevenshoofd vandesectieGezondheidstechniek,diedrieleerstoelen kent:Jaapvan
derGraafishoogleraar afvalwaterzuivering,
FrançoisClemens ishoogleraar riolering en
zelfleid ikdeleerstoeldrinkwater. Ikwerk
vierdagenperweekvoordeTUDelft, devijfdedagwerkikvoorKiwaalswetenschappelijk directeur.Debeideanderen hebbeneen
deeltijdaanstelling voorééndagperweek.
Deekijdhoogleraren houdenzichalleen met
hun vakspecialisme bezig,een voltijd-hoogleraardraagtookmanagementverantwoordelijkheid,inmijn gevaldusdeleidingvan
deafdeling alsgeheelendievandesectie
Gezondheidstechniek. Deanderesectie,
Waterhuishouding enwaterbeheer, heeft
ookdriehoogleraren:HuubSavenijeis
belastmetdehydrologievanhet oppervlaktewater,TheoOlsthoorn verzorgtdehydrologievanhetgrondwater als deeltijdhoogleraarenalshoogleraar waterbeheer isnet
NiekvanderGiessenbenoemd.Onderdeze
leerstoelvaltdekennisvan infrastructurele
werkenalsgemalen,poldersenookhet integrale waterbeheer."
IsjouwwerkhiertecombinerenmetdatvoorKiwa?
"Ikzou het liefst watmeet tijd besteden
aanhetonderzoek vanKiwa,maardatis
helaasnietmogelijk door mijn verantwoorH20

delijkheden opdeTUDelft. Ikbeperkme
dus bijKiwatot hetmedeaansturen van het
lopendeondetzoek entot het uitzetten van
dehoofdlijnen voorhetonderzoek indetoekomst.Verderzorgikvoorde afstemming
vanhetonderzoek vanKiwaopdatvande
universiteiten enophet internationale
onderzoek,onder meerviadeGlobalWater
Research Coalition."
Watdoenandereuniversiteitenopwatergebied?
"Tussendetechnische universiteiten is
allesafgestemd. Erisoverlegtussen Delft,
TwenteenEindhoven.Deminister denkt
zelfsaaneenfusie totéénuniversiteit met
drievestigingen.Oplangetermijn zoudat
ookzekerdenkbaar zijn.Ikvreesalleendat
indesfeer vanonzeprimaire processen,
onderwijs enonderzoek, weinig efficiencywinst teboeken is.Hetonderwijs moetgegevenwordenenhetonderzoek uitgevoerd.
Doublureszijn erniet.Daarkomtbijdat
maareenkleinpercentagestudenten heel
bewusteenuniversiteit kiest.Meestalisde
keuzeregiobepaald,dat wilzeggen niette
vervanhuis.Menzietdanlaterwelwat men
gaatstuderen.Hetonderzoek isvraaggestuurd enmarktgedreven.Afhankelijk van
hetspecialismevindt afstemming plaats."
Maarwatisdehuidigesituatie?
"Drinkwater wordtalleeninDelftgegeven.InTwentehoudtSusanneHulscherzich
bezigmetdemorfologie vanrivierenende
kust.Aandeafdeling chemieisWakervan
derMeer(Vitens)benoemdomdeprocesmatigetoepassingvanmembranen inwaterte
ondetzoeken.Hij heeft overigensalleeneen
onderzoeksopdracht enbegeleidtduspromovendi.Tussenonsvindtafstemming plaats.

DeTUEindhovendoetnietsopwatergebied.
Bijdeuniversiteit inWageningen doetDick
vanderKooijnatuurlijk demicrobiologie.
Dezeuniversiteit heeft ookeensterke afvalwatergroeponder leidingvanWimRulkens.
Dezemensen stemmen afmetVanderGraaf
WijrichtenonsinDelft vooralophetoptimaliserenenuitbreiden vande traditionele
rioolwaterzuiveringen,Wageningenopde
ontwikkeling vankleinschalige alternatieven
enopdeanaërobezuivering."
DeNederlandsewatersectorheefttweeonderzoekersmerwereldfaamvoortgebracht.PasveerontwikkeldedeoxidatieslootenLettingadeanaërobe
zuivering.Krijgenzijooitopvolgers?
"Inhun tijd moestallesnoguitgevondenworden.Beidekozeneenuiterste:maximaledanweiminimaleenergie-inzet.Alles
isernu enwezitten ineenheelandere fase,
dievanprocesoptimalisatie enerzijds en
minimalisatie van beheerskosten anderzijds.
Beheeralleenisnietuitdagend. Innovatieis
voorjonge mensenaantrekkelijk. Deechte
uitdagingen liggen nu inhet buitenland.
Maaringenieursbureaus hebben voor hun
werkinhet buitenland een basisinNederland nodig,alsreferentie, als basiswerkstroom.Derisico'sendediscontinuïteit in
hetbuitenland zijn groot.Wehebben nu in
15jaar70afgestudeerden drinkwater gehad.
Daarvanzijn er 15naardewaterleidingbedrijven gegaanen55naar ingenieursbureaus,leveranciersenaannemers.Bijde
waterleidingbedrijven valthet ontwikkelingswerk weg.Erzijn weinig uitbreidingen
meeraandeorde.Tochvindenalle afstudeerdersnogsteedssneleenbaan."
Hoeveelpromovendihebje?
"Momenteel lopentien researchprojecten.Eenpromotieonderzoek kostcirca50.000
europerjaar.Debudgetten komen vande
Nederlandse overheid(deministeries van
EconomischeZaken,VROMenOC&W),de
EuropeseUnieendegezamenlijke waterleidingbedrijven.Eenspecifieke vraagvan
WaterleidingbedrijfAmsterdam was bijvoorbeeldoptimalisatievandeozonisatieom tot
verminderingvandevormingvanbromaat
tekomen.Omdatozonisatieveelinde
wereldwordt toegepast,biedthet antwoord
datAlexvandeHelmopdievraagvondin
principemogelijkheden voordeexportvan
kennisenfinancierdehetMinisterievanEconomischeZaken mee.Eenanderthemaisde
toepassingvanionenwisselaars omhetorganischestofgehalte indrinkwater zolaag
mogelijk tekrijgen,hetwaterbiologisch
meerstabieltemakenendusdekansop

maarmeer inde medisch/toxicologische
sfeer.Daniswateroverigens nietzointeressant,omdat deblootstellingen viavoedselen
lucht doorgaanshoger zijn."

HansvanDijk.
nagroeiinhetnet teminimaliseren.Niet
onbelangrijke nevenvoordelenzijn verminderingvandebenodigdehoeveelheidozon,
verminderingvande bromaatconcentratie
enverlagingvandebelastingvandeactieve
kool,eenveelbelovend onderzoek."
Hoeontstaatzo'nidee?
"Vaakkomteennieuwegedachteopbij
eenafstudeerproject. Jedoetdanwatverkennendeproevenenalshetideeietslijkt,dan
maakjeeenprojectplan omhetinvierjaar
goeduittezoeken.Vervolgenskijkje ofje de
financiering rondkunt krijgen.Ookkomthet
voordatmedewerkersvanwaterleidingbedrijvenaandeTUDelft promoveren,zoals
WakervanderMeervanVitensopmembraanfiltratie enBramvanderVeervanEvides
opdezuiveringvanoppervlaktewater.Een
andervoorbeeldisJanVreeburgvanKiwa,die
indeeltijdgaatpromoverenoponderzoek
naardewaterkwaliteit inhet distributienet.
RecentzijnLuukRietveldenJasperVerberk
gepromoveerdoprespectievelijkdemodelleringvanzuiveringsprocessenenlucht-waterreinigingvanmembranen.Andereprojecten
zijn demodelleringvanbiologischeactiefkoolfiltratie (RenévandeAa),microbiologischerisico-analyse(PatrickSmeets)ende
voorspellingvandeverwijderingvanorganischemicroverontreinigingen aandehandvan
stofeigenschappen (ArneVerliefde)."
Erwordt^esprokenovereentopinstituut.
"HetbeleidvandeNederlandse regering
ishetstimuleren vande kenniseconomie.
Daarvooriseenaantalsleutelgebieden aangewezen,waaronder water.Deregeringis
vanmeningdatdewaterkennis inNederlandveelmogelijkheden biedt,zowelin binnen-alsbuitenland.Zewilonderandereop

watergebied graageentechnologisch topinstituut (TTI).GedachtwordtaaneenTTIWater,gerichtopdekleine waterkringloop.
Bijhetoverleghieroverzijn Kiwa,TU Delft,
IHE,TNOenWetsusbetrokken.Erisgeld;er
ontstaat verruiming vande mogelijkheden
voorwetenschappelijkonderzoek.Hetisdus
interessant voorallebetrokken partijen.
Gedachtkanworden aaneenvormvanclusteringvandebestaandeinstituten ofaaneen
nieuwinstituut. Daargaathetoverlegover.
MaarhetTTI-Watermoeterzeker komen."
DeKaderrichtlijnWatersteltnieuweuitdagingen
aandeafvalwaterzuivering.
"Ja,dateffect zien we.Aanhet effluent
vaneenrwziwordensteedshogereeisen
gesteld.Erkomt nu eindelijk aandacht voor
deresterendebelastingvanhet oppervlaktewater.Detechnologie vandrinkwaterbereiding,zoalsmembraanfiltratie enUV/H202,
zalookbijdeafvalwaterzuivering toepasbaar blijken tezijn.Daarligteenveldvol
ontwikkelingsmogelijkheden. Watisnodig,
watismogelijk?Bijhetdrinkwaterzelfzie
ikvooraleencommunicatieprobleem ontstaan.Hetiseenillusieomtedenkendatde
huidige barrières werkelijk alles tegenhouden.Bijdehuidigeanalysetechniek iselke
stofinzeer,zeerlageconcentratietemeten.
Erzaldus telkensweerietsgevonden wordeninhetdrinkwater.Metalgemene uitgangspunten als'milieuvreemde stoffen
horen nietindrinkwater' komjeerniet.Je
hebteennorm,eengrenswaarde nodigom
kwaliteit tekunnen toetsen."
Wiemoetdienormenstellen?
"InNederland isdatdetaakvan het
RIVM.Wijdoendatsoortonderzoek niet;de
universiteiten MaastrichtenUtrecht wel,

HoeontwikkeltzichdebelangstellingvoordeTU?
"OverhetalgemeenneemtdebelangstellingvoorTechnischevakkennisaf In1990
haddenweeenrecordaantaleerstejaars bij
civieletechniek,namelijk400.In2003 wasdit
aantalgedaaldtotonderde200,in2004waren
erdankzij intensievevoorlichtingenwerving
weer230eerstejaars.Wegaannu bovendien
eennieuwefaciliteit bieden:eenmastersopleidingindeeltijd voor'professionals' uitde
watersector, inhetalgemeenmensenmeteen
passendeHBO-opleiding.Onzeopleiding
duurr nuvijfjaar. Nadriejaarhebjeje bachelors,navijfjaar jemasters.Hetwaseen
vraagvanmedewerkersvanwaterleidingbedrijvenhoeHBO'ersaandeTUverderzoudenkunnenstuderen.Watwijnu biedenis
eenopleidingindeeltijd gedurendevierjaar
ééndagperweekmeteenintensiefprogramma.Wegaanervanuitdathetmogelijk isom
hetafstudeerproject indievierjaar tecombinerenmetheteigenwerkinhet bedrijf
Daarvoorisgoedoverlegnodig.Wezijnvan
planomdeeerstekeer(dezemaand)tien studententoetelaten,dieopdieenedagper
weekdenormalecollegeszullen moeten
lopen.Voordeelvooronsisdatwemeerstudenten krijgenendatindecolleges praktijkervaringwordtingebracht.Hetiseenuniek
initiatief alleenbij Watermanagement."
Hoelang blij/je ditwerkdoen?
"Eenvoltijdhoogleraar wordtvoorhet
levenbenoemd;eendeeltijdhoogleraar moet
nadriejaar herbenoemdworden.Ikhebeen
heelstabielleven.Ikhouddingenlangvol.In
1976benikafgestudeerd enbijDHVgaan
werken.Daarhebik25jaargewerktaanhet
•ontwerpenvandrinkwatersystemen inbinnen-enbuitenland.In1990benikbenoemd
totdeelrijdhoogleraardrinkwater,alsopvolgervanPietKnoppert.Dehoogleraar drinkwaterwasvroegeraltijdeenvoltijds functie.
KrulenHuismanwarendat.Laterisdatveranderd.In2000heeft menmijgevraagdom
voltijd-hoogleraar teworden.Kortdaarop
kwamThijsKobusvanKiwabijmeofikniet
meekonhelpenomhetonderzoekdaarin
goedebanenteleiden.Omdatikhetwerkvan
Kiwavangrootbelangvindvoordedrinkwatersector,hebikdaarmeeingestemd.Ikben
nu51jaar,loopnogelkedaghardeneenmaal
perjaardemarathon.Ikwerkmetjongemensenenaanspannendeontwikkelingenopeen
prachtigvakgebied:watwiljenogmeer?"<f
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