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NVA/H20-prijs 2004
naar onderzoeksartikel
vergelijking MBRen
zandültratie
DeNVA/H,0-pnjs 2004isgewonnendoorYerdxnandKiestraenjansKruitvanRoyalHaskoning
enDennisPironenjacquesSegersvanWaterschapRivierenlandvoorhunartikel'Vergelijkingmembraanbioreactorenzandjilrrarie'. Dejuryvonddithetbesteartikeluitdejaargang2004datvoldeed
aandevoorwaarden(vernieuwend,indepraktijktoepasbaar,goedgeschrevenenliefstNVA-leden
alsauteurs).Hetonderzoekdatzijbeschreven,leverdevolgensVeterdejong vanhetNVA-bestuur
nietalleenbruikbareresultatenopvoorWaterschapRivierenland, maarookvooranderewaterschappen.Hetartikelwerdgepubiiceerdindeuitgavevan 19 november2004.Deprijswerduitgereikt tijdensdeNVA-najaarsvergadering op15novembermeendoorzwaarweergeteisterdAmsterdam.
Deauteursvanhetwinnendeartikel
beschreven eentweejarigonderzoek in
Maasbommel waarbij deresultaten vaneen
membraanbioreactorvergeleken werden
met nageschakeldecontinue zandfdtratie.
Ditonderzoek werdookbeschreven inSTOWA-rapport2004-28.Uithetonderzoek bleek
dat het indepraktijk voorbeidesystemen
moeilijk isomeenjaargemiddelde MTRkwaliteit tebereiken voorfosfaat en stikstof
Eenlichtevoorkeur bestaatvootdenageschakeldezandfdtratie, omdatdezeeenstabielereeffluentkwaliteit opleverttegenlage-

rekosten.Ophetgebiedvan desinfectie
scoorteenMBRietsbeter.Voorzware metalenenpesticiden leverenzoweldeMBRals
denageschakeldezandfilters geen significanteverbetering vande effluentkwaliteit
tenopzichtevaneenconventionele rioolwaterzuivering.
Opditonderzoek komteenvervolg,
aldusFerdinand Kiestra,diede bedrijfsvoerdersvandeinstallaties enCoraUijterlinde
vanSTOWAbedankte voorhun medewerkingen ondersteuning.

V.l.n.r.deauteursvandeNVA/H20-pnjs2004:JansKruit,DennisPiron,JacquesSeversenFerdinandKiestra.

BjörnHoogwoutontvinguithandenvan
KVWN-voorzitterMartiendenBlankende
prijsvoorUitzonderlijke Verdienstevoorde
KWVN.Deprijsiseenbronsplastiekdat
eendoorgesnedenzaaddoosvoorsteltmet
eenaanwatergolvenontleend motief
Hoogwoutkreegdeptijs,omdathijalveel
jareneenactievebijdrage levertinverschillendebesturenencommissiesvandevereniging.Mededankzijzijn inspanningen
kondeverenigingenkelejarengeledenhet
predikaat'Koninklijk'voordenaamzetten.

BjörnHoogwout.

Opdetweedeenderdeplaats eindigden
respectievelijk deartikelen 'Issaneren wel
altijd nodig?'vanMichielJonker(UniversiteitvanUtrecht),AlbertKoelmans(UniversiteitvanWageningen)enAnjaSinkeenJos
BrilsvanTNOen'OpnamevanPCB'sdoor
visinuiterwaardpiassen' vanCarolineMoermond,FrankRoozenenAlbert Koelmans
(Universiteit vanWageningen)en Gertjan
Zwolsman(destijds RIZA).Beideartikelen
verschenen indeuitgavevan23januari2004.
Dezeartikelenhandelden infeiteover
hetzelfdepunt:eenover-ofonderschatting
vanmilieurisico's vangiftige stoffen in
water,omdatgeenrekeningisgehouden met
hetfeitdatdezestoffen zichbindenaandeeltjes ofdaarinzelfsopgesloten raken.Het
sanerenvanvervuildewaterbodemsisdan
wellichtnietaltijd noodzakelijk, zoconcludeerdendeauteurs.Daarentegen nemen
bodemwoelendevissenalsbrasem nogsteeds
giftige PCB'sinhetsedimentop,terwijlde
hoeveelheiddaarvandelaatstejaren daalt.
Intotaaloordeeldedejury datzo'n30
artikelen uit de (semi-)wetenschappelijke
rubriek Platform inaanmerking kwamen
vooreennominatievoordeNVA/H20-prijs
2004.
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JanBovenmaakteophetWatersymposium
bekenddatdeSNSReaalGroepeenfonds
opgerichtheeft voorinvesteringendie
duurzameontwikkeling, ondernemerschap
eninnovatieophetgebiedvanwaterbeheer
en-managementstimuleren.Dekomende
vijfjaar gaatReaalzelf50miljoenAmerikaansedollarsinvesteren inmetname
drinkwatervoorziening,sanitatie,waterzuiveringenirrigatieinAfrika,Aziëen
Oost-Europa.

VolgensBovenmogenookgerusteisen
gesteldwordenaansamenwerking tussende
verschillendepartijen indewatersector. Hij
eindigdezijn bijdrage metdevraagofde
burger eropmagrekenendataanwaterbeheerdersdezelfde eisenwordengesteld met
betrekkingtotrisicomanagement alsaan
verzekeraars.

MatthtjsSchouten.

kendeditjaar driesprekers:InekeBakker
(DGRuimte vanVROM),Matthijs Schouten
(Universiteit vanWageningen)enJanBoven
(ReaalVerzekeringen).InekeBakkerverwonderdezicheroverdatwaterbeheerders geen
'nee'hebbenlaten horen tegen het plan om
tenwestenvanGoudaeenwoonwijk tegaan
bouwenineenpolder dieuit waterhuishoudkundige overwegingen onbebouwd
zoumoetenblijven. Hoewelzevonddat het
planvoorWestergouwe eenheelaardigplan
geworden is,haddendewaterschappen veel
harder moetenprotesteren, meendeze.De
meerderheid vandeaanwezigenbleeknog
steedstegenwoningbouw indit laaggelegen

...viaeen les cultuurhistorie....
Matthijs Schouten nam hen vervolgens
meeopeencultuurhistorische reisdoor
Nederland.VolgensSchouten heeft een
enorme kenreringplaatsgevonden in het

waterbeheer.Nederlanders denkendatalles
maakbaar isendatwater tebeheersen valt.
VroegerbestondNederland vooraluit natte
gebieden,diegevaar opleverden.DegemiddeldeNederlander moestdaarnietsvanhebbenenvondjuist drogegebieden, bijvoorbeeldheide,aanrrekkelijk. Passinds enkele
decennia,metdeongeplande komst vande
Oostvaardersplassen, beginnen Nederlanderslandschappen met water weermooite
vinden,eenbeetje wildernismagweer,aldus
füosoofSchouten.

...naar verzekeringsvragen
JanBovenvroegdeaanwezigen stilte
staan bijdevraagofdifferentiatie van bijvoorbeelddedijkversterking langsdekust
toegestaan is.Bovenzeidediscussie hierover
indewaterwereld temissen.Hijriepde
watersector opmeertegaandoenaankennisontwikkeling,omdatdegebruikte
modellen nogrelatiefweinigdata bevatten.

Opmerkelijke workshops
DegezamenlijkeNVA-enKVWNnajaarsvergadering werdafgesloten met
enkelebijzondere workshops,waaronder één
waarbij GeorgeMentjox (Kiwa)de 'drijvende'rechter speeldeineenzaaktussende
drink-enafvalwarersector. Delaatsteklaagdededrinkwatersecror aan,omdatdieteveel
geldzouverbruiken vooronderzoekjes die
nietsmeerbijdragen aanverbetering vande
waterkwaliteit, terwijl de afvalwarersector
methetzelfde bedrag(1,5miljard euro)veel
meerkanbereiken ophetgebiedvan waterzuiveringinhet algemeen.Mentjox kwam
ernietuit.Hijdwongdepartijen het
komendjaar hierovermetelkaar ingesprek
teraken,zodathij daneenoordeelkanvellen, f
Foto's:Michelle Muus

Beeldenvantweevandevijfworkshops: 'Hetwezenvanwam' en'Iswater(no^ezond?',eenrechtzaaktussendeafval-endrinkwatersectormetrechterGeorgeMentjox(Kiwa).
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