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INNOVATIES I N DE SECTOR

Drinkwatersector wil
inbuitenland geen
risico'slopen
DedrinkwatersectorworsteltmethetverlangenvanhetkabinetommeeractiviteitenUßaanontwikkeleninhetbuitenland.Dewaterleidingbedrijven enkennisinstitutenopwatergebiedwillendatwel,
maardeeerstepartijwilmethaarpubliekemiddelendenrisico'slopen.EconomischeZakenwildat
deNederlandseconcurrentiepositieophetgebiedvanwatersterkerwordt.Ookdeinternationale
samenwerking kanvolgenshetministeriebeter.Binnendedrinkwatersectorlooptquaonderzoekal
volopgemeenschappelijkonderzoek.Kiwapresenteerdedebelangrijkste ontwikkelingentijdensde
jaarlijkse BTO-bijeenkomstopïónovemberinNieuwegein.
Nietvoornietsstondde bijeenkomst
ookinhet tekenvaninnovatie.ZevenpresentatiesvanaanKiwaofdeTUDelft gebondenwetenschappersgaveneenglobaalbeeld
vandeontwikkelingen ophetgebiedvan
watergerelateerd onderzoek.Zopresenteerde
MinneHeringaeennieuwemethodeomgiftigestoffen inwatertemeten:tox-assays.
Dezemetendetotaletoxiciteitenzijn minderarbeidsintensiefdandeklassiekeAmestest,dienooithelemaaldekkend was.Kiwa

gaatbovendienvanafvolgendjaarzelfmet
behulp vancomputermodellen 'onbekende'
stoffen analyseren.Ditgebeurt totnu toe
alleenbijhetRIVM.Hetcomputermodelis
getest in2003 bijeenverontreiniging inde
Maasenwerkte toengoed.
Bert-RikdeZwartkonmet experimenteninhet laboratorium deverstoppingvan
winputten beter verklarenendaardoorook
voorspellen wanneereenput verstoptzou

raken.Kleinedeeltjes hopenzichopinde
poriënronddeboorgatwand nadat doorde
boringhetwatervoerend pakketverstoordis
geraakt.Doorhetpompdebiet vandeputten
hieropaan tepassenkandeverstopping
enigszinstegengehouden worden.Dekosten
vanonderhoud dalenhierdoor metzo'nvier
totvijfmiljoen europerjaar.Nu bedraagtde
schadedoorputverstoppingjaarlijks zo'n20
miljoen euro.
PeterWesselsprobeerdemet collega's
afgelopenjaar eenanderemanier vanreinigenvanmembranen uit.Foulingzorgt
ervoordatdemembranen nu vrijwel iedere
maandschoongemaaktmoetenworden.Hij
onderzocht reinigingmet waterenlucht én
reinigingmet kopersulfaat. Heteerste
onderzoekwasloutertheoretisch,omdat in
depraktijkdehuidige membraaninstallaties
nietmetwaterenlucht schoongemaakt
kunnen worden.Daarom plaatsteWesselsde
membraanmodules inplaats vaninserie
parallelaanelkaar.Hetruimtebeslag hoeft
daarbijgeenprobleem tezijn,aldusde
onderzoekers.Dezehydraulische reiniging
zorgtetvoordatdekosten vanvoorbehandelingomlaaggaan,dat nanofdtratie en
omgekeerdeosmoseconcurrerend worden
metdeklassiekezuiveringsmethoden, datde
membraanfiltratie breder toepasbaar wordt,
voorverwijdering vanprioritairestoffen bij-

Samenwerking met Antillen en Aruba
Voorafgaand aandeBTO-bijeenkomst ondertekenden vertegenwoordigersvandewaterbedrijvenvandeNederlandseAntillenenAruba,
KiwaWaterResearchendegezamenlijke Nederlandse waterbedrijven
eenovereenkomstwaardoornuookdeAntillenenArubagebruik
kunnenmakenvandeNederlandsetechnologischeenwetenschappelijkekennisenontwikkelingenopwatergebiedoftewel hetgezamen-

lijkeonderzoeksprogramma vandeNederlandsewaterleidingbedrijven(BTO).
OpdeAntillenenArubabestaatgrotebehoefte aaneen efficiëntere
productiemethodevanzoetwater.Doorgebrekaanvoldoendegrondenoppervlaktewater moetzeewaterontzoutwordenendatkosterg
veelgeld.

Deondertekening:v.l.n.r.B.Hoo^wout(vice-voorzttterCommissievanOpdrachtgeversBTO),R.vanMegen(directeurKiwaWaterResearch),G.Huijboom(voorzitter
CommissievanOpdrachtgeversBTO),T.Stana(Aqualectra,Curacao)en).Lade(W.E.B.ArubaNV).
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voorbeeld,nietalleen hier,maarookelders
indewereld.
JanVreeburgginginophetnieuwe omwerpvoorhetleidingennetwerk, mereen
hoofdsrructuur metdaataan verbondeneen
vertaktstelseljonge'straatleidingen'.Zo'n
leidingennet valtvolgensVreeburgongeveer
20procentgoedkoper uit danhet tot1999
gehanteetdeontwerp vanhet waterleidingnetdatgeenondetscheid kenttusseneen
hoofdstelsel envertakkingen daarvan.Vreeburgvroegookaandacht voothet spuien
vandewatetleidingalsremedieregen klachtenoverdewaterkwaliteit. Onderzoek bij
WaterleidingbedrijfAmsrerdamlierziendar
leidingnetten werkenalseenreactievat.De
organische fractie vandeelrjes inhet drinkwatersteegbijvootbeeld metde verblijftijd
van 15naat55procent.Ookzijn erveranderingen inuirloogmetalen, ijzer en mangaan.
Vreeburgverwachtdatde bedrijfsvoering
vandezuiveringindetoekomstgerichrzal
zijn opdepreventievandeeltjes uit dezuiveringnaarhetdrinkwaternet.Inhet kader
vanheronderzoek 'Drinkwaterkwaliteit
woor de21eeeuw'wordendeeffecten opde
waterkwaliteit inbeeldgebracht enbezien
ofbetetengoekoperbeheeren onderhoud
aanhenet(zoalsspuien)mogelijkis.
DickvanderKooijbrachtdelaatsteontwikkelingen ophetgebiedvandedetectie
vanmicro-organismen met moleculaire
methodenonderdeaandacht.DenogredelijkejongePCR-methode(polymerasekertingreactie) uit 1985 heeft eenvariantgekregen:deReal-timePCR,waarmeenu alinvier
uur tijd eenfecaleverontreiniginggedetecteetd kanworden.VanderKooijzei

benieuwd tezijn naardeLegionella-chipdie
in2007beschikbaar komtendieeveneens in
vieruur tijd resultaat biedt.Vitens,TNOen
hetStreeklaboratorium Kennemerland zijn
druk bezigmetdeontwikkeling hiervan.
ToineRamakerdemonstreerde inNieuwegeineenprorotypevandenieuwe intelligentewatermeter, waarbij het waterleidingbedrijfop afstand dewatertoevoer kan
regelen (zieH 2 0 nr.21 van28okroberjl.j.
TheovandenHovenbeslootdebijeenkomstmetdelaatsteinformarie overTechneau,eeninternationaal samenwerkingsverbanddatop1januariaanstaandegaat
functioneren enwaarvanKiwadecoördinatie
voert.Voorlopigiservoordekomende vijfjaar
19miljoen eurobeschikbaar voorinnovaties
ophetgebiedvanontzouting,(keramische)
membranenencompactetechnologievoor
decentralezuivering.NaEWRI(1995),Weknow(2002),Techneau(2006)ziethij indetoekomsteenEuropeestechnologisch topinstituutalseenlogischenreëelvervolg.
'Kat i n d e zak'
Indedaaropvolgende korrediscussie
waarschuwdeTheoSchmitz(VEWIN)de
drinkwatersecrorgeen'katindezak'te
kopen alshet meedoet indeverschillende
intetnationale technologische ontwikkelingen.HansvanDijk (Kiwa)hoort deoproep
aandrinkwaterbedrijven ommeeractiviteiten teontwikkelen buiten Nederland enzo
deeconomischegroeivandeNederlandse
watettechnologiesectorteversrerken.Marden denBlanken(PWN)vroegzichafofde
drinkwaterbedrijven welrisicowillen lopen
inhetbuitenland.Waarliggendegrenzen
vandepubliekebedrijven? C

Dedagdaarna,donderdag17november,kwamenallepartijendiezichinNederlandmetde
watertechnologiebezighouden,bijeenopeendoorEconomischeZakengeorganiseerdebijeenkomstoverhetTTIWater.Hetministeriewilwetenwelkepartijen samenwillengaanwerkenin
zo'ntechnologischtopinstituut,eenpubliek-privateorganisatiediedeconcurrentiepositievan
Nederlandophetgebiedvanwatertechnologiemoetgaanversterken.Hetgaatdaarbijzowelom
drinkwateralsomafvalwatet enriolering.WatetbouwenwaterbeheervallenonderhetDeltainstiruut,datzichgaatrichtenopdetechnologischeaspectenvanwonenenwerkenindelta's.
HetTTI,ookwelWaterrechnologieHubgenoemd,moetdekomendeviermaandenindesteigersgezetworden.DeaanleidingomtoteenTTItekomen,vormtdegroeivandewereldmarkt
voorwaterrechnologieenhetwereldwijd oplopendetekortaanschoondrinkwaterinde
komendejaren.Nederlandheeft veelkennisinhuis,alleenishetverdeeldoverveelrelatief
kleinebedrijven enverschillendekennisinstellingen.DenaamWaterHubisgekozenvanwege
decentralefunctie diedekennisenwatertechnologie vanzo'nTTIkanvervullenbijhetgeven
vaneenimpulsaandeNederlandseeconomie.Indeopzetwordtgedachtaanverschillende
stimleringsregelingendietechnologischeontwikkelingenversneldvanlaboratorium tot
markrgereedproductiemoetenbrengen.Initiatiefnemers zijnKiwaWaterResearch,TNO,TU
Delft, Unesco-IHEenWetsus.
Opdebijeenkomst van17novemberiseeneersteaanzettoteenmogelijke bestuursstructuur
gepresenteerd.Debedoelingisdathetinitiatiefovergenomenwordtdoorhetbedrijfsleven, waterschappenendrinkwaterbedrijven. Op1juli2006zoudeTTIWaterofficieel vanstartmoetengaan.
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Nieuw ultramodern
waterproductiebedrijf
vanBrabant Water
BrabantWateropendeop18 novemberofficieel
eennieuwwaterproductiebedrijf inNuland. Het
gaatderegio's-Hertogenboschvanaanmerkelijkzachterdrinkwatervoorzien.Hetultramodernegebouwomvatnamelijkeeninstallatie
voorcentralehardheidsverlaging.Deingebruiknamegebeurtinjasen. Inmaart2006'moethet
gehele bcdrijfingebruikzijn.
Het productiebedrijfinNuland stamt
uit 1887enwas,naenkelemindet ingrijpendeaanpassingen,toeaaneencompletevernieuwing.Hetnieuwbouw isop18 novembergeopenddoordeBrabantsegedeputeerde
Moonsvootnatuut,milieuenwatet.In het
nieuwefiltergebouw heeft Brabant Watet
eeninstallatievootcentrale ontharding
gebouwddiedehatdheid vanhetwatet doet
dalenvan 13,6°Dnaar8,9°D.
Dehogehardheid inderegio's-Hertogenboschishetgevolgvandetelatiefhoge
hoeveelheid calciumenmagnesium in het
grondwater.Circa200.000consumenten hoevenbinnenkort door hetzachtete water
minder wasmiddelenschoonmaakmiddel te
gebtuiken.
Denieuwbouw kostteBrabantWatet
ongeveer25 miljoen euro. f
Binnenkort verschijnt inH z O een
uitgebreid artikel overhet beleid ten
aanzienvancentrale ontharding.
DeonthurdirysinstallatieiitNulancl
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