Gezondheidtegenelkeprijs?
Ir.Hans vanderVlistvanhet Ministerie
vanVROMslootdezeeditievandevakantiecursusafmeteenbeschouwingvan het
prijskaartje vangezonddrinkwater.Deze
discussieis(weer)acrueelgeworden naar
aanleidingvandeLegionella-epidemie.Door
wethoudersendirecteurenvanGGD'svan
enkelegrotesteden isgestelddatdekosten
omeenLegionellaveilige siruatietebereiken
veeltehoogzijn in relatie totdegezondheidswinst.Naarhun meningzouhetgeld
beteraanandere gezondheidsbevorderende
zakenkunnen worden besteed.VROMhanteerrechter alsstandpunt datzekermeteen
maatschappelijke verworvenheid alsgoeden
gezond drinkwater nietgesoldmagworden
endat kosteneffectiviteit alleennooithetleidendeprincipekanzijn.Hetvertrouwen van
deburger indeoverheidendeperceptievan
derisico'smet betrekkingtotdevolksgezondheid vanhetgebruik vandrinkwarer
wegenhierbij zwaarmee.Hetvoorzorgsprincipeisenblijft daarmeehet belangrijksteuitgangspunt voordedrinkwatervoorziening,ookalsdaareenprijskaarrje aan
hangt, f
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Feestelijke uitreiking
RIONED-uitgave
Aanheteindvandeinleidingvanprof van
derGraafkreegdrs.HugoGastkemper,
directeurvanRIONED,degelegenheidvoor
defeestelijke overhandigingvanheteerste
exemplaarvandeRIONED-uitgave'Hydrodynamischemodelleninderiolering'aan
dehooglerarenClemensenVanderGraaf
Dezeuitgavebevateenuitgebreide,Nederlandstalige,samenvattingvanhetproefschrift vanFrançoisClemens,inclusief
reactiesdaaropdoorenkeleprominenten
uitdevakwereld.Dezeuitgaveisdeeerste
ineenreeks,waarindevoordepraktijk
interessantedelenuitproefschriften oprioleringsgebiedtoegankelijkworden
gemaakt.
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WaterbandenTurkijeNederlandaangehaald
Tijdenseendriedaagsseminaroverontwikkelingenmdewatervoorziening,datvan12t/m14
novemberjl.werdgehouden inIstanbul,bleekdatdeTurksedrinkwatervoorziening weliswaarin
sneltempoverbetert,maarbestvandeNederlandsesectoreensteuntje inderugkangebruiken.Vooralophetgebiedvandeorganisatievaltnogveelwinsttehalen. DeNederlandsewaterleidingbedrijvenkunnendaarbijviaVEWINenKiwaeenbelangrijkerolspelen,mogelijkmetgebruikmakingvan/mancieringuithet Matra-programma.
Turkije teltzo'n70miljoen inwonersdie
viagemeentelijke waterbedrijven vandrinkwaterwordenvoorzien.Deze waterbedrijven
verzorgenzowelde drinkwarervoorziening
alsderioleringende afvalwaterbehandeling.
Daarbij bereidtTurkijezichvooroptoetredingrotdeEuropese Unie,waarbij eenaantalinstituties wordt herzien ombeteraan te
sluitenbijdeEuropesepraktijk. Binnende
Turksewaterwereldoriënteert menzichop
privatisering,waarbij metnamehetEngelse
enhetFransemodelinbeeldzijn. Het
Nederlandse modelisminder bekend.Het
seminar wasgericht op kennisuitwisseling
tussendeTurkseendeNederlandsedeelnemersenboodeengoedemogelijkheidde
achtergronden enontwikkelingen vande
drinkwatervoorziening inNederland aande
Turksewaterwereld voorteleggenentoete
lichten.

Bundeling
Daarvoorbleekbijzonder veelbelangsrellingtezijn.Decombinatie vande
VEWINalskoepelorganisatievoorbeleiden
Kiwaalsgezamenlijk onderzoekinstituut
voordewatersector sprakdeTurksedeelnemersergaan.Opdit moment isdeTurkse
drinkwatervoorziening inhaarontwikkelingvergelijkbaar metdesituatieinNederlandgedurendedewederopbouw nade
TweedeWereldoorlog:grote investeringen
eneensnelleopbouwomdevoorzieningop
niveautebrengen.Tijdens hetseminar werd
duidelijk datinTurkijejuist nu behoefte
bestaataaneenorganisatorische bundeling
vandeopditmoment nogversnipperde
bedrijven.

handvanhetIstanbulse waterbedrijfISKI
zienhoesnel deontwikkelingengaan.Het
bedrijfverzorgtde drinkwatervoorziening
enafvalwaterbehandeling vanzo'n 20miljoen mensen inIstanbulendewijdeomgevingenrealiseerdedeafgelopenjareneen
capaciteitsuitbreiding vanmaar liefst100
miljoen kubiekemeterperjaar.Diegroei
vloeitvoornamelijk voortuitde aanwending
vanoppervlaktewater viastuwdammen in
deomgeving.De oppervlaktewaterbronnen
indebuurtzijn nu vrijwelgeheel benut
voordedrinkwatervoorziening,zodatvoor
verdereuitbreiding moetwordengekeken
naarbronnen opgroteafstand (200km).

Nederlandsedelegatie
Deafvaardiging vandeNederlandse
watersector naarhetseminar in Istanbul
bestonduitdelegatieleiderdrs.HansBerkhuizen(VEWIN),ir.Wennemar Cramer
(VROM),ir.MartiendenBlanken(WaterleidingbedrijfNoord-Holland PWN),ir.
HielkeWolters(Waterleiding Maatschappij
Overijssel) enir.MarevanEekeren(Kiwa
WaterResearch).Tijdens deopeningsessie
belichtteBerkhuizen deorganisatievande
watervoorziening inNederland,waarbij hij
naderingingopaspecten alsprivariseringen
devrijwillige benchmarkstudiesdieVEWIN
uitvoert binnen debedrijfstak. Hijwees
erop,datwaterbedrijven goedpresterenen
anticiperenopkomende ontwikkelingen.
Eenhogeklanttevredenheid isheelbelangrijkenkanwordenbereiktdooreenuitstekendproduct televerentegeneenvoor
iedereen acceptabeleprijs.

Wet-enregelgeving
Snelleontwikkeling
DeTurksedelegatieonder aanvoering
vanprof dr.HasanZ.Sarikayalietaande

Cramer nam inzijn bijdrage afstand van
deneigingvanwaterbedrijven totprivatisering.Alleenwanneer deoverheid niet bij

machteiseengoede drinkwatervoorziening
terealiseren bijgebrekaan kennisofdringend behoefte heeft aanliquide middelen,
ligt privatisering voordehand.IndeNederlandsesituatie iservoorgekozen omviade
waterleidingwer teregelendat dedrinkwatervoorziening inpubliekehanden blijft.
NaastdeNederlandsesituatie besprakCramerookdeontwikkelingen binnen Europa,
waarbij hij ingingopde EG-Drinkwaterrichrlijn endekwaliteitseisen diegesteld
worden aan marerialen inde drinkwatervoorziening.

Duurzaamheid, kwaliteit en
technologie
DeNederlandse waterbedrijven voeren
kwaliteit enduurzaamheid hoogin het
vaandel.Datgeldtzekervoor Waterleiding
Maatschappij Overijssel,zoalsbleekuirde
inleidingvanWolters.Hij belichttedat
WMOvoornamelijk grondwater gebruikt als
basisvoorhaardrinkwater, endatdoetop
eenwijze waarbij eenmogelijke negatieve
uitwerking vangrondwateronttrekking op
ecologischewaardengeëlimineerd is. WMO
benut zoveelmogelijk grondwaterdat 'zijn
ecologischewerking heefr gedaan'. Hiermee
geeft WMOhanden envoetenaanhet begrip
'duurzaamheid'.
Demerites vande membraanfiltratie
werden toegelicht doorDenBlanken aande
hand vanhervoorbeeldvan pompstation
Heemskerk,waar'swerelds modernste
membraanfiltratie-installatie isgebouwd.
Deinstallatie voorziet in ontharding,
gedeeltelijke ontzoutingen verwijdering
vanorganische micro-verontreinigingen; de
kwaliteit vanhetwaterisdermaregoed,dar
vandesinfectie metchloorkanworden afge-

Onderzoek
Deorganisatie vanhet wateronderzoek
stondcentraal indebijdtage vanVanEekeren.Hij weeserop,dathetvanaf1972uitgevoerdecollecrieveonderzoek in belangrijke
mareheeft bijgedragen aanhet innovatieve
niveauvandesector,waarbij bovendien een
plarform isontstaan voor kennismanagement.Hetcollectieveondetzoek richrzich
mernameopdieonderwerpen enproblemen diedescopeendedraagkracht vande
individuele bedrijven tebovengaan. Daarbij
ishetanticiperendoptoekomstige ontwikkelingen waardoorhetookindebeleidsvoorbereidingvanstrategisch belangis.

Samenwerking
Uitdegedachtenwisselingen tijdens het
seminar bleek,darhetNedetlandsemodel
voorTurkije zekerveel aanknopingspunren
biedt.DeTurkse watersector maakt daarom
graaggebruikvandeNederlandseexpertise.
Metconsul-generaal Giesenis afgesproken
datzalwordennagegaan opwelkewijzeeen
verdergaandesamenwerkinggestaltekan
krijgen enwelkerolVEWINenKiwadaarin
kunnen spelen.Degedachten gaan daarbij
vooraluit naatondersteuning bijdeontwikkelingvandegewensteplatformfuncrie op
hetgebied vanbelangenbeharriging en
onderzoek.Tevenswordteen productportfoliosamengesteld vanNederlandse leveranciersvanwaterproducren.C
Geert Vinke

DedeelnemersaanhetseminarinIstanbul,indusie/deNederlandsedelegatie.
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Medewerker Rijnland
krijgtbeloning voor
idee
EenideevanLeodenHollander,installatiebeheerdervaneenajvalwaterzutvenn^sinstallatie
vanhetHoogheemraadschapvanRijnland,
leverteengrotebesparinginlichamelijkebelasting,materiaal,tijdenvieswerkop.Daarom
ontvinghijonlangseenbeloningvan4.683euro.
DenHollanderbedachreenmerhodeom
opeenveilige,snelleeneenvoudigemanier
meteennieuwelaboratoriumopstelling monstersuitafvalwarer vanbedrijven ofafvalwaterzuiveringinstallaties tefilteren,dezogenaamdedroogrest.Voorheenkostteditzware
werkveelrijdenmareriaal.DenHollander
ontwierpeenpasklaarvacuümsysteem,waarmeehetwatetcenttaalopgevangenwordt,
doordefilrersgeleidenineenhandbeweging
geleegdkanwordendoorheroverhalenvan
eenhendel.Beginvorigjaar isherlaboratotiummetdenieuweopstellingaanhetwerk
gegaan.Dezeopstellingblijktuitstekend te
werken.Bovendienheeft deopstellingweinig
lastvanslijtage,zodatRijnlandjarenvooruit
kan.Vootdemedewetkersishetwerklichrer
enveiligergeworden.Doordarherwerknu
snellerenefficiënter gaat,kanRijnland meer
monsrersuitafvalwater onderzoeken,f"

Themanummers
Ookditjaarverschijnen enkelenummers
dieinhertekenstaanvaneenbepaaldthema.Hetbetreft devolgendenummetsen
onderwerpen:
• nummer4van22februari:riolering
• nummer7van5april:afval-enproceswater
• nummer 10van17mei:ruimtelijkeordening
• nummer 14/15van12juli:milieu/duurzaamheid
• nummers 18,19en20van13 en27septemberen11oktober:Aquatech
• nummer 24van6december:drinkwater
Ukuntbijdragen voordezethemanummersaanbieden.Alshetomwetenschappelijkebijdragen gaatvoorderubriekPlatform,moetendezezeswekenvantevoren
aangemeldzijn.Voorandersoortigeattikelengeldteentermijnvandrieweken.Voor
meerinformatie:(oio)42741 65.
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