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Het welenweevande
Amerikaanse drinkwatersector
Dederdeplaatstijdens de wereldkampioenschappenvan de/ittenjwedstrtjden doordeJittersvan
Vitenswas eengoedeprestatie,maarde Nederlandsedelegatiehadmeerderedoden om naarde'annualconference &expositionprogram'van deAmericanWaterworksAssociation(AWWA) van ij tot17
juntjï. in Orlando rekomen.Naast netwerken,hetbijwonenvan vergaderingenen hetajstemmenvan
onderzoekzijnverschillendesessiesbijgewoond,waarvanhierecngemeenschappelijkverslag.
Eengrootaantalpresentaties handelde
overwaterbehandeling,distributieenwaterkwaliteit.Veelaandacht bestond voordeverwijdering vanmicroverontreinigingen, met
namestoffen methormoonactiviteit,geneesmiddelen,bestrijdingsmiddelen enbrandblusmiddelen.Ookstoffen alsMTBE, TBA en
perchloraatingrondwater zijnaanbod
geweest.Gepresenteerd werdenenkele
belangrijke techniekenvootdeverwijdering
vandezestoffen, zoals(geavanceerde)oxidatie,
fotolyse,hogedrukmembraanfiltratie,adsorptievanzeolietenenbiologischeprocessen.
Uiteenvoordracht vandr. SamerAdham,
dieeenuitgebreideinventarisatie vanmicroenultrafiltratie opwereldschaal heeftgemaakt,bleekdatdetoepassingvandezetechnologieexponentieelgroeit.Opvallendwas
dathetaantalgebouwdeinstallatiesdelaatstetweejaar isafgenomen, maardoordetoegenomen capactiteit perinstallatiegroeide
debehandelingscapaciteitexponentieel.
BijUV-technologiebestondveelaandacht
vooroptimaliseting vanhet teactorontwerp
doormiddelvanmodelleringéndevalidatie
vandereactor.Inmiddelszijn indeVerenigde
Statentweeinstallatiesgebouwdwaarpraktijkreactoren kunnen wordengetestomaan
tetonendat ze debenodigde inactivatiecapaciteitkunnen realiseren.HetNedetlandse
onderzoekophetgebiedvanUV werddoor
GuusIJpelaar(KiwaWaterResearch)getoond.

Dreiging van terrorisme
Dedreigingvanterrorisme ontbrak niet
opdebijeenkomst vanAmerikaanse waterleidingbedrijven. Eenvoorbeeld inBoston
werdaangehaald, waarbij omwonenden
direct betrokken werden bij debeveiliging.
Hetwaterleidingbedrijf wildeeenhekvan

1,8meterhoogneerzetten en verwachtte
weerstand vandebewoners.Tot verbazing
vanhet waterleidingbedrijf waren zeheter
nietalleenmeeeens,maarstelden zevoorer
spanningop tezetten.Hetwas'hun' pompstation geworden.
Mededoordeterrorismedreiging richtte
deaandachtzichookoptoxiciteitsmeters
omverontreinigingen vanhet drinkwater
sneloptesporen.
Verderhandeldendelezingenoverde
ontwikkelingvanbiochipsvoorinwater
voorkomendepathogenen, biotoxiteitmonitorenenanalytischesystemen.OokdeapparatuurdiemomenteelindeVerenigdeStatenenEuropagebruikt wordt,werd
geëvalueerd.Zowerdaangetoond datde
resultaten vandedeeltjesteller niet altijd
betrouwbaar zijn,omdat luchtbellen in het
apparaat kunnen ontstaan.

Marketing van het product
OokindeVerenigdeStaten wordt het
gebruik vanflessenwaterals bedreiging
gezien.Dekersversepresident vande
AWWA,KathrynMcCain,begonhaar'maidenspeech'metdit thema enhieldvol
afschuweenaantal flesjes indelucht(kosten:drietot zes Amerikaansedollarperfles).
Doorhetgebruikvanchloor isin tegenstellingtotNederland indeVerenigdeStaten
duidelijk sprakevaneensmaakverschil.Ze
riepopomalswaterbedrijven tegendit
fenomeen testrijden doormeetegaan met
deontwikkelingenzelfgebotteld waterop
demarkt brengendanweideontwikkeling
tegen tegaanendeboodschap overbrengen
dat hetbeterisdrinkwater uitdekraan te
drinken.Dattijdens deconferentie gebotteldRO-permeaat metenkele toevoegingen

werdverkocht,zalniemand zijn ontgaan.
A a n d a c h t voor d e k l a n t
Opvallend isdat indeVerenigdeStaten
deklanten nadrukkelijk benaderd worden.
De directeurvanElPasoWater Utilities
beantwoordt maandelijks vragen van kijkers
ineentelevisieshow.Anderebedrijven stellenklantenpanels samendieover prijsstellingeninvesteringen meebeslissen.InLas
Vegasisbijvoorbeeld aaneenpanelmetconsumenten enmensenuit het bedrijfsleven
gevraagdhoedekostenverdeeld moeten
worden.Daar isbeslotendatdehotelseen
hoger tariefkrijgen dandeoverigeconsumenten;voordetoeristenmoest immers
extrainfrastructuur worden aangelegd.
Wanneerditpanelrepresentatiefis voorwat
indemaatschappij leeft, lijkt diteengoede
manietomdeconsument bijhet waterbedrijftebetrekken.Bijdiverse projecten
wordt ookvandeprojectmanager vetwacht
dathij verantwoordingaflegt aandeklant.
Daarnaast werdaangeradenomookstudentenpanels in terichten met het achterliggend ideedatdevertegenwoordigers vande
studenten ookdevettegenwoordigers vande
toekomst zullen zijn.

Houten leidingen
Hethebbenvanhouten waterleidingen
enhetnietwetenwaarzeliggenlijkt vande
vorigeeeuw,maar isexemplarisch voorde
aandacht vootdeaanwezige infrastructuur
indeVerenigdeStaten.De waterbedrijven
warendaarmeergerichtophet aanleggen
vaninfrastructuur danophetbeheerervan.
Menisnu bezigmeteen inhaalslag.

Jong personeel
BijAWWAbestaatdemogelijkheid om
binneneennetwerk vanjongeren kennis uit
tewisselenencontactenteleggenmetdeskundigen uitdewatersectot.Het netwerk
namalkennisvanhetproject 'Toekomstverkenningen voorwaterbedrijven in Nederland'.ToineRamakergafeenpresenratieover
Nederlandsejongeren indewatersector.
Omkennisuit tewisselenoverdetoekomstigeuitdagingen voor de Amerikaanse
enEuropesewatetsector komenjongeAmerikaansewerknemersuit dewatersector naar
Nederland,wellichtincombinatiemet het
werkbezoekvanAmerikaanse waterleidingdirecteutenaanNederland inapril2005. <f
Voormeerinformatie:(030) 6069741.
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namens Nederlandse delegatie
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