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"De afvalwatersector
moetzichinternationaal oriënteren tf
DritiJcwaterleveringenafvalwaterbehandelingzijnbeideonderdeelvandekleinewaterkringloop,in
Nederlandvanoudsstrenggescheiden,detaakvanverschillendeorganisatiesendeverantwoordelijkheidvanverschillendebesturen.Langzaam bewegendesectorenzichnaarelkaartoe.DevakantiecursussenvandeTUDelftwordensindsenkelejaren metmeerinverschillendeperiodes,maarparallelgehouden meteengezamcnlijkeajsluitmg.Na HansvanDtjk, dehoogleraardrinkwater, nujaap
vanderGraafdehoogleraarafvalwater aandeTUDel/t,aanhetwoordoverdeontwikkelingenin
zijnsegment.
Watisdenaamvanjouwleerstoel?
get werddieintetactiealleen hydtaulisch
"Ikspreekzelfhet liefst van'behandebezien:hoekunjedebergingin hetrioollingvanafvalwater'. Zuiveringvind ikeente
stelselmaximaal benutten endaardoorde
vageterm.Hoezuiver iszuiver,hoeverwil
rwzikleiner bouwenofindebestaanderwzi
jegaan?Deideeëndaarover veranderen
zoveelmogelijk watet behandelen?Nu kijsteeds.Behandelingiseen constanter
kenweooknaat het kwaliteitsaspect:hoe
begrip."
komt hetwateropderwziaanbij regen,iser
eenvuilpropofwordthet vuilewatet alleen
"Ikbennu 17jaar hoogleraar in deeltijd
verdund?In hoeverrevindt menging plaats
vootanderhalvedagperweekenbegindeze
inhet rioolstelsel,storternujuist vuilwater
functie steeds leuker tevinden.Toenik
overofschoon waterenkunnen wedaaraan
benoemd werd in 15188 alséénvandetwee
sturen?"
opvolgersvanprofessor Koot(JanWiggers
volgdehem opvoorrioleringenJaapvander
"Aandezevragenwerken momenteel
Graafvoorafvalwaterzuivering, MG],stontweepromovendi.Hetonderzoek wordt
denweaanhetbegin vaneenperiode waarin
betaalddoorvijfingenieursbureaus (Wittehetonderzoek aandeTHdooreendiepdal
veen+Bos,Grontmij,Arcadis,RoyalHaskoging.ExtetnegeldningenTauw)envier
stromen ontbraken, het
watetschappen(De
laboratorium metde
"Wekunnennietgenoeg
Dommel,DWR,Holproefinstallaties was
lands Noorderkwartier
verouderd,deoudegaren
GrootSalland).Hetis
ingenieursleveren'
devertrok.Wehebben
eenverkennend onderdestijds rigoureus moeten saneten,maar
zoek.Daarmeebedoel ikdatniet bij voorbaat
sindseenjaar ofzeven totachtstaat het
vaststaat watvoorsoortuitkomst vetwacht
onderzoek weeropdekaart."
wordt."
Waarkomthetgeldnuvandaan?
"Wehebbeneenextetne geldstroom
weten tecreëren.Ingenieursbureaus, waterschappenenministeries zijn geïnteresseerd
inonzeonderzoeksprojecten en financieren
deze.Wehebben tweeonderzoekslijnen. De
eersteisdievandevergaande behandeling
vanafvalwater. Welketechnieken kunje
inzetten nadeconventionele methoden?Je
komtdanbij desnellezandfiltratie ende
membraanfiltratie. Detweedelijn isde
interactie tussen derioleringendezuivering.Dat iseenbijzonder leukproject.VroeH
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Hoedenkjewaterkwaliteitinderioleringte
kunnensturen?
"Omtekunnen sturen,moetje een
sensorvinden dieinzo'n ongrijpbaar medium alsrioolwater bruikbaar is.Dusgeen
gevoeligmeetinstrument, maareentuwe,
betrouwbare indicator.Jeeerstegedachte
gaatdanuit naardetroebelheid,maarje
kunt ookdenken aandetemperatuut ofde
geleidbaarheid.Alsjediehebt,kunjegaan
uitzoeken hoejehetvuilewateropderwzi
kunt laten terechtkomen enhet schone
waterbijdeoverstorten."

Kunjeietsmeervertellenoverhetmembraanjilteronderzoek?
"DeTUDelft werkthieraan samen met
Veolia(vootheenVivendiendaarvoorCompagnieGeneraledesEaux,het bedrijfdatde
installatie Harnaschpolder bouwt),Witteveen+BosenEvides.Evidesexploiteert in
Zeeland afvalwaterzuiveringsinstallaties,
waarvan het effluent hergebruikt wordtals
industriewater. Hetgaatomeensteeds
belangrijkere vraagindewereld:gooienwe
hetgezuiverdeafvalwater schoonwegofzettenwehetinvoorhergebruik? Overalwaar
teweinigwaterbeschikbaar is,rijst die
vraag.Ikvinddat wegezuiverd waterveel
meermoetenhergebruiken, nietindedrinkwaterbereiding, maarwelindeindustrie."
"Datopenteenheelnieuwveldvanzuiveringstechnieken dicht tegendedrinkwaterbereiding aan.Dedynamiek vanbeide
velden isnogwelverschillend. Afvalwatermensengaan wat ruwermet membranen
om bijvoorbeeld."
Kunjij verklarenwaaromdeMBR-techniekhetzo
goeddoetindeafvalwaterzuivering?
"Belangrijk isdarereenbiologischsysteemstaatvoordeMBR-reactor.Maarook
actiefslibisnoggeengemakkelijk product
omietsmeetedoen.Hetmembraanzuigtook
zekernietwateruitdeslibvlok,hettrekt
alleenwateraanuitde'vrije'ruimtetussende
slibvlokken.Bijafvalwater lopendepraktijk
enhetonderzoeksamenop.Jehebtdepraktijknodigomeenprocesechttelerenkennen
entedoorgronden.Erzijn nogvelevragendie
beantwoordmoetenworden.Hoehatdmagje
aandemembranengaanzuigen?Hoevoorkomjefouling,hoevoorkomjedatdemembranendichtslaan?Kunjemethogeteslibgehaltengaanwerken,kandedoorsrroming
doordemembranen versneldworden?Praktijkinstallatieswordennuopveiliggebouwd.
Omdegangvanzakenindepraktijk tebegrijpenendaardoorrekunnen sturenentekunnenoptimaliseren,isweer fundamenteel
onderzoeknodig.Bijandere procestechnieken
werkje anders:jezoektallesuitin proefinstallaties,jepatenteertenbouwtenwijzigt niet
meerindepraktijk.Bij afvalwaterzuiveringstechniekenkandatniet;daarisdepraktijkde
leerschool,ookvoordeonderzoeker."
VerrichtdeTUDelftzelfookonderzoekaande
MBR-techniek?
"DHVsponsortonderzoek aandeTU
Delft naarde filtratie-eigenschappen van
MBR-slib.Het slibvandeinstallatie Hilversum bijvoorbeeld laatzichuitstekend filtreren,slibvanandereinsrallatiesweer niet."

"Daarnaasr vind ikdatwemeer internationaleoriëntatiemoeten kunnen bieden.Die
isnu nogtebeperkteninde afvalwatersector nauwelijks aanwezig,sterker nog,die
sectorraakrsteedsmeer inzichzelfgekeerd.
Kijknaar dedeelnameaaneenIWA-congres
zoalsvorigjaar inMarrakech,waaralle
warerdeskundigen vandewereld bijeenkwamen enkennisenervaring uitwisselden.
Daarwaren uitNederland zo'n75deelnemersuitdedrinkwatersector aanwezigen
vijftot tien deelnemersuitde afvalwarerbranche.Vaninternationale contacten
wordtjeblikbreder,jedoet ideeënop,je
leert relativeren."
"Inafvalwaterland denkt men:wedoen
hetwelgoedhier,wekunnen vanhetbuitenland nietsleren.Datisdedoodindepot.
Menweetooknietwatinde internationale
organenaandeordeis.DeEuropeseKaderrichtlijn Water kwamalseenverrassing.
Niemand had zicherinverdiepr.Naeeneerstefasevanafweer zietmen nu mogelijkheden,maarsnelleranticiperen hadook
gekund."

JaapvanderGraaj.

"Jekomt terecht inhetgebiedvande
hoogmoleculairecolloïdalestoffen. Dat zijn
humuszuren,Polysacchariden e.d..Complexeorganische stoffen, diezichaldan niet
aanhetslibbinden.Indeeneinstallatie tref
jeveelvandatsoortstoffen aan,indeandere
weinig.Hoekomrdat,bestaatverband met
industriële lozingen,metde procesconfiguratieindeinstallatie? Heeft het membraan
zelfeeninvloed?Eencomplexonderzoeksvelddatwenu ookininternationaal verbandgaan aanpakken."
"Wehebben met tien universiteiten een
consortium gevormdenstarten eengroot
onderzoeksproject, gesponsord doorde
EuropeseUnie.Andereuniversiteiten die
deelnemen,zijn onder anderedievanAken,
Toulouse,Cranfield,Zürich en Trondheim.
Iederonderzoekt eendeelgebied omtotverbeteringvanhetMBR-concepttekomen.
Trondhein verzorgt dealgemene coördinatie.Erisveeluitwisseling vankennis.Een
heeldynamisch gebeuren."
Hebbenjullievoldoendestudenten?
"Neen,veelteweinig.Bijdegehelesectie
Gezondheidstechniek studerenzesàzeven
man afperjaar.Datisvoordrinkwarer,rioleringenafvalwater samen.Wemoeten naar
minimaal 20 afsrudeerders.De praktijk

vraagtomingenieurs.Wijkunnen nietleveren.Menneemt dan mensen meteen minderpassendevooropleidingengaatervan uit
datdiehetindepraktijk welleren.Datkan
ookwel,maareengrondige,passendevooropleidingalsbasisisbeter."
"Debanendieaangeboden worden, zijn
interessant enhetwerkis maatschappelijk
bijzonder relevant,nietalleenin Nederland,
maar indehelewereld.Waterwordt steeds
belangrijker."
Wat^jaatdeTUDelftdaaraandoen?
"Het ideewaarmeeikbezigben,isom
eenfonds revormensamen metonze afnemers.Vanuitdat fonds kunnen studenten
diehun bachelorsgehaald hebben,eenbeurs
krijgen voorhun mastersopleidingGezondheidstechniek aandeTU.Dat isdanookaantrekkelijk voorstudenten vanandere universiteiten,diebijonswillen afstuderen. Enhet
iswellichtookeenmogelijkheid omeengroterdeelvanallestudenten CivieleTechniek
naarGezondheidstechniek toete trekken.
Herzalonsvijf- àtienduizend europer studentperjaar kosten,maarwervenisook
duur.Advertentieskosten ookduizenden
euro's.Depraktijk kanperjaar 20à30man
opnemen enalsdiestudenten niet uitzichzelfkomen,moeten wezegaan halen."

Benjezei/eenDelftsingenieur?
"Neen,ikbeninEindhoven afgestudeerd alschemisch technoloog, helemaal
nietopwatergericht,maaropdeprocesindustrie.Datwasin 1971 toenereeneerste
dipindewerkgelegenheid wasen bedrijven
alsEssoenShelltweejaar langgeen nieuwe
mensen indienst namen.Metmij istoen
eengroepEindhovenaren indewatersecror
terechtgekomen, zoalsChrisTrentelman,
TheoHenkensenJanOomen."
"Zelfbenikaltijd bijWitteveen+Bos blijvenwerken.Van1988-2003wasikalgemeen
directeur.Opmijn 55ehebikconform onze
reglementen diefunctie overgedragen.Nu
verrichtiknogadvieswerkvoorhet bedrijf.
Despanningvanhetdagelijks management
iseraf Ikhebnu meer tijd voorreflectie en
voordeTU Delft."
"Ikbenookbezigmethetmakenvaneen
boekje overGoosen,éénvandegrondleggers
vanWitteveen+Bos.Datmoetvolgendjaar bij
het60-jarigbestaan vanhetbureau verschijnen.Daarbij werdmeweereens duidelijk
hoebreeddeoriëntatievanzo'nmanwas,
zoweltechnischalsmaatschappelijk. Daar
kandeopleidingeenbijdrage aanleveren,
aaneenbredeoriënrarie.Want naastspecialistenhebbenweookgeneralisten nodig.Ik
vinddatdeuniversiteiten breder moeten
opleiden.Despecialisatieontstaat welinde
eerstevijfàtienjaarvanhet beroepsleven.
Hetiszekereengolfbeweging, maarde
komendetijd vraagtomstudenten meteen
bredebasis.DaarwerkenweaaninDelft."<f
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