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RECORDBELANGSTELLING VOOR TRADITIONELE JAAROPENING
WATERSECTOR

Waterzondergrenzen:
Nederlandisgeeneiland
"WasdieHolländervomWassernichtwissen,weißkeiner"wasooiteengevleugeldeuitspraakvan
prof.Hulsman. Datwedesalniettemin noglieelwatkunnenlerenvanervaringen inanderelanden,
bleekopvrijdag9januaritijdensde56eVakantiecursusinDrinkwatervoorziening en23eVakantiecursusinRiolering&Afvalwaterbehandeling opdeTUDelft. Hetthema'Waterzondergrenzen'werd
ingevulddooreenkeuraan internationalesprekers,dieeenovemchtgavenvandeontwikkelingen111
demondialewaterwereldonderhetmotto'eenreisronddewereldzonderjetlag'. Eenrecordaantal
deelnemers(420)wasnaarDelftgekomen voordetradittonelejaaropeningvandewatersector.
Debijeenkomst werdalsaltijd geopend
doordedecaanvandeFaculteitCivieleTechniekenGeowetenschappen,pro£Louisde
Quelerij.Hij informeerde dedeelnemersover
denieuweBachelors/Masters-structuur op
deTUDelft enhetinititatiefvanStichting
WateropleidingenenTUDelft omvoor
HBO-ersuitdewatersectoreendeeltijdopleidingtotMasterofScienceinWatermanagement teorganiseren.DeQuelerij constateerdedathetthema'water'ookeen belangrijk
speerpunt isbinnen hetonderzoekvande
TUDelft,ondermeerdoordesamenwerking
metKiwainhetDelfts Cluster.

Drinkwater
Traditiegetrouwgafdagvoorzitter prof
HansvanDijk(TUDelft/Kiwa) vervolgensop
zijn eigenhumoristischewijzeeenoverzicht
vanhetjaar 2003.Zoconstateerdehijdatde
Vakantiecursus Drinkwatervoorziening
inmiddelszobelangrijkvoordedirecteuren
vandewaterleidingbedrijven isgewordendat
éénvanhenindecemberbezorgd informeerdewaaromhijnoggeenfactuur ontvangen
hadenofdeaanmeldingnuwelinorde
was....Tevensmemoreerdehijdatdelezing
overdewaterketenRoelofKruizekennelijkde
titel'Overheidsmanager vanhetjaar2003'
hadopgeleverd,zodatverwachtmagworden
datzijnco-auteurCarolienvandeWieldie
titelin2004indewachtzalslepen.Voorts
stondhijstilbijheteindevanhet zelfstandig
bestaanvandeWRKendeWBB,defusievan
Vitensendegeplandefusie tussenWBEen
Delta.Prof vanDijkvroegzichvervolgensaf
wieernogoverblevennaaldezefusies, maar
hetaantaldeelnemersaandeVakantiecursus
bleekernietondergeledentehebben.Er
bleekzelfsgroeiintezitten,namelijk aan
doordegepensioneerden...
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Hetjaar 2003 washetjaar waarin definitiefeenstreepgezetwerddoorhet fenomeen
huishoudwater.VanDijk constateerdedat
desectorChrisBrugginkdankbaar moet zijn
dathij als'kopvanJut'heeft willen fungeren,waardoor nuookindepraktijk gebleken
isdatderisico'svanhuishoudwater nietverwaarloosbaar zijn.
Deaffaire 'zero-water'leerdedewatersectordatderechterinNederland kennelijk
devrijheid vanmeningsuiringzo belangrijk
vindtdatdezezelfsmisbruikt magworden
voorongefundeerde verdachtmakingen over
gezondheidsrisico's vandrinkwater.Desectorzaldanookzelfindetegenaanvalmoetengaanmeteeneigencampagne 'welaten
onstochniet flessen?'Dereclamevoorzerowaterenflessenwater speelt immers inop
onwetendheid enangstonderburgers.De
feiten sprekenanderetaalendewaterleidingbedrijven moetendatdusookduidelijkuitdragen,aldusprof van Dijk.
WatkomtervanuitBrusseloponsaf?
DirecteurPietJonkervanDuinwaterbedrijfZuid-Holland vroeghoeveelmensenin
dezaalzoudenstemmenvoordeEuropese
Grondwet.Hierna vroeghij devoorstemmersofzijwelwistenwatindieGrondwet
staat.Deafwachtende houding tegenover
'Brussel'kanvoordeNederlandse drinkwatervoorzieningfunest zijn,vreestJonker. In
deEuropeseUniewordtnamelijk flink
gelobbydvoorprivatiseringvandedrinkwatervoorziening.Omdittevoorkomenligter
eentaakvoorEureau.Ditisgeeneenvoudige
taak.Aandeenekant isEureau opgebouwd
uirbedrijven metverschillende belangen.
Aandeanderekanrzaldetechnische kennis
vanEureau nietmeervolstaanomdeEU te
overtuigen.Eureauzalzichpro-actiefmoe-

tengaanopstellen,zelfookmoeten gaan
lobbyenenalsserieuzeparrner indepolitiekearena moeten optreden.Deoproepvan
PietJonkerwasduidelijk: blijfopdehoogte,
leesdeEU-dossiersengaermeeaandeslag.
Dr.Helmut Blöch,bijdeEUverantwoordelijk voorhetEuropese waterbeleid,
kenrdezedossiersengafeen samenvatting
aandedeelnemers.De hoofddoelstellingen
vanhetbeleidzijn hetbevorderenvande
concurrentiepositie vanEuropa,debeschermingvanallewateren,eencoherent
management vanstroomgebieden inEuropa,hetbetrekken vandebevolkingbijhet
waterbeheer enhetinzetten vaneconomischeinstrumenten.Vooraldekwaliteitvan
deEuropeserivierenzalindetoekomst niet
achteruit mogengaan.VoordedrinkwatervoorzieningbetekenthetbeleiddatEuropeselandennietmeerhetdrinkwarer mogen
subsidiërenendateenliberaliseringvande
watermarkt instudieis.
Duitsland
Prof.Wolfgang Kühn,dédrinkwaterautoriteit vanDuitsland, lietziendatinDuitslanddelaatstejarendekwalireitvande
rivierenaanzienlijk isverbeterdendat
oeverfilrratie velevoordelen biedt.Niet
alleenbijhetverwijderen vanpathogenen,
maarookvoorgeneesmiddelen enbij piekbelastingen.Voordedirecte behandeling
vanrivierwater legdehijdenadrukophet
sturenopdeverwijderingvan deeltjes.
Indienditopeengoedemanier gebeurt,
kunnen aanzienlijke reductiesgehaald worden.Hijsteldezelfsdateengoedbedreven
conventionelezuiveringevenefficiëntkan
zijn alsmembraanfilrratie. Omzijn brede
belangstellingteillusrreren betrad Kühn
ookhetpadvandeorganisatie vandewaterleidingsector.InDuitslandzijn zowelprivatebedrijven alsoverheidsbedrijven actief
Vanuitzijn ervaringkonhijgeen voorkeur
uitsprekenvooréénvandeorganisatievormen.Vanbeidevormen bestaanpositieveen
negatievevoorbeelden.Welsprakhij zijn
zorguitvoordeverminderde interessevan
hetmanagement vanwaterbedrijven voor
techniekenwaterkwaliteit. Economische
optimalisatieisuiteraard belangrijk, maar
decore-businessvaneenwaterbedrijfistoch
herleverenvaneenproduktvanonberispelijke kwalireit.
België
Datdeorganisatievandewaterleidingsectordegemoederen bezighoudt, illustreerdedr.StanBeernaerrs,sinds 1988directeur

vandeVMW. Dr.Beernaerts isverder bekend
doorzijn opmerkelijke inititatiefomde
winstvandemogelijke verkoopvanaandelen vandeVMWteinvesteren inderiolering.SindsdeStaatshervorming van 1980 is
Vlaanderen autonoom bevoegddeEU-richtlijnen omtezetten naar lokaalbeleid.In
Vlaanderen ismen deuitdaging aangegaan
deverschillende aspectenvandewaterketen
bijelkaar tebrengen.ZozullendeVlaamse
drinkwaterbedrijven zichomvormen toteen
integraalwaterbedrijf.Daarbij wordt
gedacht aankwaliteitsuitbreiding vanzowel
drinkwater (hardheid enLegionella)als afvalwater.Verderzullen debedrijven zichmoeten voorbereiden opeenverhogingvande
efficiëntie, zullenschaalvergrotingen bestudeerd worden enzalingespeeldmoeten wordenopeventueleliberaliseringswensen vanuitdeEU.
ZuidelijkAfrika
Vaneenheleandereordewasdevoordracht vanir.LuukRietveld, universitair
docentaandeTUDelft. Hij belichtteeen
drietaldrinkwaterprojecten in zuidelijk
Afrika. Dezeprojecten spreken technisch
aan:enormedammen en tunnels inLesotho
omdewatervoorziening van Johannesburg
veiligtestellen,eenuitgebreide zuivering
omafvalwater totdrinkwater omtetoveren
inWindhoek (Namibië)en hetregelenvan

Frankrijk
InFrankrijk ishet watermanagement
heelandersgeorganiseerd danin Nederland.
Hersysteem wordtgedragendoordrie
poten:deoverheid,debeheerdersende
Agencesdel'eau,steldeir.ArthurIwema,
eenWageningse ingenieurdiealmeer dan
15jaar werkzaamisvooreenAgenceinLyon.
Algemeen bekend isdedominante postitie
vandebeheerders,maarindestroomgebiedenzijn deAgencesde1'eaudebaas.De
belangrijkste rolvandeAgencesisde financieringvanwerken.Hoeweleenafname is
bereikrvandebelangrijkste lozingen,isde
sturende werkingvanhet subsidiebeleid
onvoldoende.Demeerrecente vijfjarenprogramma'strachten eensterkereselectiviteit
tebereiken.Iwemaslootafmetdeconclusie
datdeinFrankrijk bestaande overlegstructuren enplanningsinstrumenten vrij
gemakkelijk inhetschemavandeKaderrichtlijn Water ingepast kunnen worden,
maarofdaarmeeookin2015allewateren in
eenecologischgoedetoestand zullen belandenblijft eenopenvraag.

hetverbruik omde drinkwatervoorziening
voorHermanus (hetzuiden van Zuid-Afrika)
ookindetoekomst veiligtestellen.Opvallend waren vooraldesocialeen maatschappelijke aspectendiebijdezeprojecten een
groterolspelen.
Afvalwater
Prof FrancoisClemens(TUDelft/Witteveen+Bos)opendedeparallelsessie Afvalwaterdoorzijn visietegevenopdeontwikkelingen inhetafvalwatersysteem. Hij stelde
datrobuustheid enbetrouwbaarheid nu,
maarzekerookvoordetoekomst, belangrijkethema'svormenvoorde afvalwaterketen.
Indedrinkwaterwereld isrobuustheid in
ontwerp enbeheeraljaren heelgewoon.In
afvalwatersystemen enmet nameinderioleringishiervanminder sprake.Hierbij speelt
hetzekereenroldathetfalen vaneenrioolstelselinderegelnietdirect merkbaaris.
Daarnaast bemoeilijkt degrote diversiteit
aansystemengoedbeheer,hetgeenvande
afvalwarersystemen schijnbaar (niet) duurzamesystemen maakt.Clemens schetste
enkelescenario's voordetoekomst van afvalwatersystemen enkwamtotdeconclusiedat
goed beheercruciaalis.Innavolgingvande
klaarmeester opdezuiveringmoeterook
eenrioolmeester komen,wantinde praktijk
isveeltewinnen metgoedbeheer, meent
hij.

Gijs Oskam prijs 2004
DeGijsOskamprijs,dieisingestelddoorWaterwinningbedrijfBrabantseBiesboschinoverleg
metdeorganisatievandeVakantiecursusenisbedoeldomeenextrastimulanstegevenaan
jongeonderzoekersindewatervoorziening,werdditjaarvoordederdekeeruitgereikt.Gijs
Oskammaaktezelfde winnaarbekend:SawanRaktoe.Hijkreegeengeldbedragvan1000euro.
Deprijswinnaar ontdekteeennieuwvervuilingsmechanismebijultrafiltratie.Deresultaten
zullenwordengepubliceerdinJournalMembraneScienceeninH20.
SawanRaktoe(1.)enGijsOskam.
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Duitsland
Metdemembraanbioreactor(MBR)lijkt
hetafvalwaterwiel inNederland opnieuw
uitgevonden tezijn.Maarookin Duitsland
heeft deMBRveelaandachtgekregen.De
hamvraagblijft natuurlijk ofdeze techniek
nuookopgroteschaalzalwordeningevoerd.Prof ThomasMelin(RWTHAachen)
gafzijn visieoverdehuidigestandvan
zakeninDuitsland endetoekomstigemogelijkheden voordeMBR.Hij betoogdedatde
MBR-technologieeengoed alternatiefis
voordezuiveringvanhuishoudelijk afvalwaterendathet toegepastkanworden
ondanksdeoperationeleproblemen,zoals
fouling. Dekostenzijn nagenoegconcurerendmet dievanconventionele systemen.
MBR'szullen vooraleendominante rolspeleninsituatieswaareenhoge effluentkwaliteitvereist is.Deontwikkelingvaneenintegraleaanpakvoorfouling isnogsteedsde
grootsteuitdaging ophetgebiedvanMBRtechnologie.
België
InVlaanderen isnu reedsmeerdan tien
jaar ééngrotemaatschappij,Aquafin,verantwoordelijk voordeinzamelingen behandelingvanhetafvalwater. Opdevraagof
Aquafin eenvoorbeeldisvoorderestvande
afvalwaterwereld wildeir.ChrisThoeye,
coördinator onderzoekenproductontwikkelingvanAquafin,geenantwoordgeven.Wel
liethij aandehand vaneenaantalvoorbeeldenzienwatdevoordelenkunnenzijn van
eengeïntegreerde organisatiestructuur,
maarniet voordathijzijn toehoorders ervan
H20
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verzekerd had nierverantwoordelijk tezijn
voorBrussel.Aquafin heeft sinds haar
bestaandezuiveringsgraad van hetVlaamse
Gewestreedslaten stijgen van30naar60
procent Ditwerd bereiktdooreeninvesteringvangemiddeld 150europerpersoon per
jaar endebouw vangemiddeld éénkilometer leidingperdag,éénpompstation per
weekenéénfioolwaterzuivering per maand.
Hierdoor isdewarerkwaliteit vandeVlaamserivierensterk verbeterd.Water begint
steedsmeet telijken opwaterendat ishet
doelvandeheleoperatie,aldusThoeye.
Groot-Brittannié'
Opafvalwatergebied heeft Groot-Brittannie eenenorm'trackrecord'.Hierwerd
honderdjaargeleden het actiefslib-proces
uitgevonden.Ookoporganisatorisch gebied
isdeprivariseringeeninnovariefvoorbeeld
darindeogenvansommigeBritten navolgingvetdient.Tochplaatstprof Richard
Ashley(UniversityofBradford] denodige
kanrrekeningen bij hetBritsebeleid.
Ofschoon dedienstverlening indesector
prima is,bestaangrorespanningen. Met
namedetoekomstige kostenendedegeneratievandeinfrastructuur zijn zorgwekkend.
Hetuitsluiten vanhetpubliekvanenige
vormvancontroleoverdewaterindusrrie
kaneenonverschillige houdingvande
gebruikers totgevolg hebben.
HetvoldoenaandeKadettichtlijn Watet
zietAshleyalseenonmogelijkeopgave.De
huidige directe kostenvoor warerlevering
beslaanongeveereenderdevandewerkelijkekosrenoverdehelelevensduur. "Dirbetekentdatwenu alachterdefeiten aan lopen,
laatstaanalswezouden voldoenaande
Kaderrichtlijn. Darissimpelweg onbetaalbaar."
KaderrichtlijnWater
DeNederlandse waterwereld heeft viade
Kaderrichtlijn Waterontdekt dat'Brussel'
misschienwelbelangrijker wordtdan'Den
Haag',aldus ing.GerardBroseliskevanher
RTZA.Alomwordenworkshops,congressen,
platformdagen ensymposia overdeKaderrrichtlijn Watergehouden.Hierbij komen
metnamede stroomgebiedbenadering,
waterkwaliteitsdoelstellingen, ecologische
beootdelingssystemen, rapportagesen
bestuurlijke consequenties aandeotde.Wat
vooralsnogonduidelijk blijft, iswelke
inspanningen nu ophetgebiedvan riolering
enafvalwarerbehandeling nodigzijn.Welis
duidelijkdateenbelangrijk deelvande
Nederlandseoppervlaktewaterlichamen niet
aande'goedechemische toestand'zalvoldoenin2015.Voorongeveer dehelft vande
prioritairestoffen zalnaarverwachtingaan
denormen wordenvoldaan.Devoorde
H;0
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GerardBroseliske(RIZA).
richtlijn tegebruiken systematiek van toetsingbehelstechter hetzogeheten 'oneout
allout'-principe.Warbetreft deecologische
toestand kanwordengestelddathet halen
vandeecologischeKRW-doelengeensinecureisenvooreenaantalsituaties zelfsonmogelijk.

Water in Australië
Uitsmijrer vandedagwaseen doorkijk
vanprof DonBursillnaardetoekomst van
dewatervoorzieninginAustralië.DeNederlandsedeelnemersaanhetIWA-congresin
Melbourne kenden hemreedsvanzijn onnavolgbarehumoristische schetsvanAustralië
tijdens hetKiwa-diner vorigjaar.Ook tijdensdeVakantiecursus boeidehij het
publiek mereenuniekecombinatievan
cabareteninhoud.DonBursill,dédrinkwaterautoriteit vanAustralië,schetstehoeinde
jaren90dewatervoorziening inAustralië
DonBursill.

werdgeprivatiseerd onderdruk vandepolitiek.Vervolgensbrakpaniek uit toen in 199&
inSydneyeen besmetting vanhet drinkwarermet Cryptosporidiumwerd geconstateerd.
MedevanwegdekomendeOlympischeSpelenwerdditeenzaakwaarmeedepremier
vanAustraliëzichpersoonlijk bemoeide.
Hierbij bleekdat hetwaterbedrijfgeen kennismeer in huis hadenvolledig afhankelijk
wasgewordenvanexterneconsultants.Dit
leiddetoteenommekeer inhetdenkenover
privatisering (dieweerTeruggedraaid is)en
het belangvanwaterkwaliteit. Indeafgelopenjaren heeft prof Bursillmet genoegen
waargenomen dat hetmanagement vande
bedrijven zichweerisgaaninteresseren voor
dekwaliteit vanhunproduct. Onderzoek
voorverdereverbeteringen opdelangetermijn ishierbij onmisbaar.HetCRC,hetAustralischeKiwa,werktdanookvolopsamen
met andereonderzoeksinstituten uitde
watersector indeGlobalWaterResearch
Coalition.Doordezeinrernationale samenwerkingworden meerenbetere resultaten
bereiktendubbelingen voorkomen.
Hoofdconclusie vandedagwasdat
wereldwijd enormeverschillen bestaan inde
lokale(water)siruarieende(warer)hisrorie,
maardat waterdeskundigen wereldwijd veel
vanelkaar kunnen lerenendat nogleukvindenook <T
Tekst:ir.L.Rietveld, ir.C.Flamink
en pro£ir.J.vanDijk (TU Delft)
Foto's:Michelle Muus

Themanummers
Ditjaarvolgennogdrievastethemanummers:
• nummer 8van16aprilstaatinhetteken
vandrinkwater.
Platform-artikelen kunneningeleverdwordentotuiterlijk 19maart.Overige informatietot2aptil.
• nummer 11 van28meigaatvooreen
belangrijkdeeloverafvalwater.
Platform-artikelen moetenuiterlijk 16april
aangeleverdworden.Overige informatie
kanopgestuurd wordentot30april,
•nummer 23van19novemberheefrproceswateralsthema. Platform-artikelen
voordezeuitgavemoetenuiterlijk 22oktoberbinnenzijn.Overigeinformatieop
5november.
•In verband metAquatechbevatnummer
19van24septembereenspecialebeursspecial.Dezeuitgavewordt voorafgegaan
dooreenvoorbeschouwinginnummer18
van10septemberengevolgddooreennabeschouwinginnummer 20van8oktober.

