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SEMINAR TER AFSCHEID VAN GATZE LETTINGA

Standvanzakenrond
anaërobe zuivering
Bijna 300mensen,waarvanzo'n30procentbuitenlander, namendeelaanhetseminar'Anaerobic
digestionforsustainabledevelopment'opz$en30maartta gelegenheidvanheta/scheidvan
pro/dr.ir.GatzeLettinga, hoogleraar indeanaërobezuivering enhergebriiikstechnologicbijdesectie
MilieutechnologievanWapeningenUniversiteit.Allewerelddelenwarenvertegenwoordigd. De
anaërobetechnologiewordtinmiddelsoverdegehelewereldmetsuccestoegepast.Ditisvooreen
belangrijk deeltedankenaandeinzetenovertuigingskrachtvan Gatzeen 'zijnanaërobegroep'.
Vanuitdediversesamenwerkingsverbanden dieonderzijn bezielendeleidingzjngeïnitieerd, iseen
hechteninternationaal netwerkvananaërobespecialistenontstaan.Eenimpressievanhetseminar.
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Decommerciële successen ophetgebiedvan
toepassingen vandezwaveltechnologie werdenuitvoerigtoegelichtdoorCeesBuisman
enAlbertJanssen (beidenPâques).
Deeerstedagwerdafgesloten doortwee
uitzonderlijke key-notepresentaties.Willy
Verstraete(UniverisiteitvanGent)besprakde
behaaldesuccessenen toekomstperspectievenvandeanaërobevergistingvanvaste
afvalstromen. AlexanderZehnder(EAWAG)
gingnader inopeennietverwachtteroldie
micro-organismen kunnen hebbenin het
voorkomen vancorrosiein praktijkreactoren.

Rioolwaterzuivering
Deochtend vandetweededagstond in
het teken vandeanaërobe rioolwaterzuiveringendeontwikkeling vanduutzame sanitatieconcepten.WimWiegant(HaskoningJ
sprakoverdeervaringen metdeUASB-technologievoorrioolwaterzuivering ondertropischecondities,terwijl Grietje Zeeman
(WU)ingingopdelimitatiesendepotenties
vandeanaërobetechnologie indemeer
gematigde klimaten.PeterWilderer (UniversitätMünchen)besprakde mogelijkheden
vandecentralesanitatieconceptenen Huub
Gijzen (IHE)ginginopdenoodzaakom
diversekosten-effectieve technologieën te
bundelen om tekomen tot het gewenste
duurzame concept.
Dewetenschappelijke sessies werden
afgesloten met eendrietal key-note presen-

Hetprogramma vanhetseminar weerspiegeldedespeerpunten vanGatze'swerk:
anaërobebehandelingvanindustrieelen
huishoudelijk afvalwater envastafval,de
plaats vandezwavelkringloop hierin,de
mogelijkheden inhetgevalvan moeilijk
afbreekbare verbindingen enxenobiotica,en
uiteraard detoepassingen vanditallesonder
diverseklimatologische omstandigheden.
Deontwikkeling vaneentechnologie vindt
nietalleenplaats inhet laboratorium, maar
zekerookindepraktijk. Decombinatievan
wetenschap met praktijk isaltijd een
belangrijke karakteristiekgeweestvan het
werkvanGatzeenzijngroep.

extensievesaneringvanmet gechloreerde
koolwaterstoffen vervuildebodems.
s'Middagswerdde'zwavelcyclussessie'
geopenddoorGijsKuenen(TUD)meteen
overzichtsverhaal overdemogelijkheden en
onmogelijkheden van zwavelrespirerende
bacteriën. LookHulshoff Pol(WU)gafeen
resumévandebelangrijkste resultaten uit
dediverseproefschriften diede universiteit
inWageningproduceerde ophetgebied van
dezwavelcyclus.Fernando Polanco(UniversidaddeValladolid)zetteditdeelvoort met
deinteractie tussen destikstof-enzwavelcyclus,eennogvrijwel onontgonnen terrein.

Doordiverseinternationaal gerenommeerdespecialistenzijn uitstekende overzichtengegevenenvisiesverkondigd.De
'state-of-the-art' vanindustriële anaërobe
toepassingen werdgegevendoorRobFrankin(Biothane).JulesvanLier(WU)schetste
enkeletechnologische innovaties,onder
meerextremeconditiesmiddelshet faseren
vananaërobeslibbedreactoren.FonsStams
(WU)onderstreepte hetbelangvangebalanceerdemicrobiëleconsortiadienodigzijn bij
deanaërobebehandeling vanmethanol en
Ronald Mulder(Pâques)gafeenbeeldvan
enkeleindustriële toekomstperspectieven.
Xenobioticaendemogelijkheden die
anaërobeconditiesbieden inmet name
simultane reductieveenoxidatieveprocessenwerden besproken doorJimField(State
UniveristyofArizona).AllaNozhevnikova
(RussianAcademyofSciences)besprakde
potentiesvananaërobe micro-organismen
onderzeerlagetemperatuurcondities.De
ochtend werdafgesloten door Miriam van
Eekert(TNO-MEP]enGosseSchraa(WU)die
hetbelangvandeanaërobetoelichtte inde

Dezegroepsjoto toonteengedeeltevan deaanwezigen van detweededagvan lietseminar. Vierdevanrechts,onderste
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rij, staat prof.dr.TerryMcCarty,doorwienstoedoenGatze destijdsgeïnspireerdraaktedoorhetanaerobeprocesen
haar toepassingsmogelijkheden.De inmiddelsgepensionecrdeMcCarty noemdeGatze "agiant amongstgiantsin
theanaerobictreatmentdevelopment". "Veelteveel loj" vondGatze,die hetoverigenseenheleeervonddatMcCarty
speciaal voorhemvanuitAmerikanaarWageningenwasgekomen.

taties.JuanLema(UniversidaddeSantiago
deCompostela)besprakderoldieanaërobe
zuiveringhadenheeft bijhetoplossenvan
ernstigemilieuproblemen bij industriële
processenenEugenioForresti (Universidad
deSanCarlos)schetsteeenbeeldvandeontwikkelingen met betrekkingtotdeanaërobe
zuiveringvanrioolwater inBrazilië.
Hekkensluiter wasPerryMcCarty(Stanford Univerisity),dieeenbriljant overzichtsverhaalgafvandehoogtepunten inde bijna
150jaar geschiedenis vandeanaërobezuivering.Uitzijn verhaalbleekdat meer recent
geclaimde'vondsten' albekend warenbij
personen wiensnamen reedszijn verdwenen
uitdewetenschappelijke geschiedenisboekjes.

Duurzaamheid
Nadelunch leiddeLeoJanssen eenrondetafel discussiewaarbij gerenommeerde
panelleden werdengevraagd tereagerenop
eenviertalstellingen diedescheidend hoogleraar hadgeponeerd ophetgebiedvan
duurzaamheid endedaarmee samenhangendeconsequenties voordekeuzevansanitatieconceptenendeaantewenden milieutechnologieën.Ineen geanimeerde
stemminggavenJaapvanderGraaf(Witteveen+Bos],JosPâques(Pâques),Willemvan
Starkenburg(Haskoning),RobertSax(Biothane),PerryMcCarty,Huub Gijzen enWernerHegeman (TechnischeUniversitätBerlin)huncommentaar envisie.Hoewelde
neuzenallemaalrichting duurzaamheid
stonden, blekendemeningen toch teverschillend omtekomen toteen universele
oplossingvanmilieutechnologische vraagstukken inmetnamedepublieke sector.
Gatze'sleerstoelwerdgefinancierd door
deNETFo,TheNetherlands Environmental
TechnologyFoundation,eenbundeling van
Nederlandse bedrijven actiefopdemarkt
vandemilieutechnologie.DeNETFo heeft
zichzelf,nahetaanbieden vanhetdineren
het afsluitende feest,opgeheven.Tijd om
hierovertetreuren isergelukkigniet, want
eennieuwestichtingheeft zichalweeraangediend:deStichtingLettingaAssociates.
Dezestichtingzetzichinomdebijkennisinstellingen ontwikkelde kennisophet
gebied vanduurzame milieutechnologie
daadwerkelijk roetepasseninde praktijk.
MiddelsdeLettingaFoundation,eenideëel
fonds ondergebracht ineenseparate stichting,wildeWageningsegroepbeurzenverstrekkenaanniet-vermogende (aspirant)
onderzoekers uitontwikkelingslandenen
landenintransitieomhende mogelijkheid
tebiedenzichverdertebekwamen inde
anaërobezuiveringenaanpalende technologieën.Tijdens hetseminar iseveneensde

LettingaAwardgelanceerd,eenprijsvan
25.000Euroterstimulering van 'anaërobe
innovaties'wereldwijd. DeWageningse
groephoopt opdezewijzedenaam vanLettinga nogjarenlang verbonden tehouden
met ontwikkelingen en toepassingen ophet
gebied vandeanaërobe technologie.
Debijdragenvandesprekersenvandeposterpresentatieszijngebundeld inhetboek: 'Anaerobic
digestion/orsustainabledevelopment'.Hetis
tegeneenbescheidenvergoedingtebestellenvia
hetsecretariaatvandesectieMilieutechnologie
vanWagemngenUniversiteit:mevr.L.Kesaulya,
tel.(0317J483} 35.Dezebijdragenzullennade
gebruikelijkeproceduremettertijd ookverschijnen
inhetinternationaletijdschrift WaterScienceand
Technology.Meerinformatieoverdestichting
LettingaAssociatesistekrijgen bijdirectcurjulcs
vanLier,tel.(0317)48}i 43.
Marjo Lexmond,Julesvan Lier
(Wageningen Universiteit en
Stichting Lettinga Associates) f\
ACTUALITEIT

Noord-Holland studeertop meervoudig
ruimtegebruik
DeprovincieNoord-Hollandprobeertdekomende
twaalfmaandensamenmetdewaterschappen«1
degemeenten,Rijkswaterstaateneendrietalonderzoeks-enkennisinstellingenantwoordentevinden
opvragendieverbandhoudenmetmogelijkheden
opgroteschaalwaterbergingtecombinerenmet
landbouw,natuur,recreatieenwoningbouw.
Enkelevragenzijn: welkevormenvan
natuur ontwikkelen zichineendroogmakerij alsdaarin regelmatigboezemwater wordt
ingelaten,hoekanmeerwaterberginginhet
boerenbedrijf worden ingepast,watzijn de
effecten alseendiepepolderwordt ingericht
alsvoorraadgebied waarinhetpeil 1,5meter
varieert,hoeeffectief zijn combinatiesvan
functies voorhetoplossen vandewaterhuishoudkundige problemen,welke instrumentenuitanderebeleidsveldenzijn inzetbaar
omcombinaties testimuleren enwelkepolitiek/bestuurlijke belemmeringen en kansen
liggener?
Indeafgelopen maand voerdedeprovincieNoord-Holland eeninventarisatie uitvan
deverschillendevormenvan ruimtegebruik
diesamen kunnengaanmetwaterberging
inlandelijk gebied eninde overgangsfase
vanlandelijk naarstedelijk gebied.

Indetweede fase,dieafgelopen maand
begonnen isenvolgendvoorjaar eindigt,
willendepartijen antwoorden vindenopde
genoemde vragen.Ditgebeurt aandehand
vanvierlopende onderzoeksprojecten:
'Spannend watet',datzichvooralrichtopde
combinatieseizoensvoorraadberging en
recreatie,'Boerenmetwater'datdenadruk
legtopvoorraad-enpiekberging mcombinatiemetlandbouw,'Water wildernis'dat
waterberging wilontwikkelen samenmet
grootschalige moeras-enveenweidenatuur,
entenslotte 'Blauwecontouren', waarin
onderzocht wordtofpiekberging aande
rand vandestad mogelijk is.
Indederde fasekomen proefprojecten
tersprake,diezoveelmogelijk moeten aansluiten bijallopende projecten.
Aanhetonderzoekindetweede fase
worden nogenkeleorganisatiesgevraagd
meetewerken,zoalsdeWLTOennatuurbeschermingsorganisaties.
Voormeerinformatie:
mevrouwF.dePater(023)5143361of
mevrouwM.Ruitenbeek(023)51438051.f
ACTUALITEIT

Discussie over
waterschapsbesturen
InNoord-Brabant looptmomenteeleendiscussieoverdeintroductievanalgemeneverkiezingenvandewaterschapsbesturen. Ongeveerde
helft van ProvincialeStatenwildehuidigeregeling handhaven, waarbij boeren,burgersen het
bedrijfsleven eensindevierjaar huneigenvastgesteldeaantal bestuursleden kiest.Maarde
anderehelftzietwelietsinalgemeneverkiezingen.
Hetgaatomdefracties vanPvdA,GroenLinks,D66enSP.Zijvindendatdewaterschappen volledighetalgemeen belang
behoren tebehartigen. DijkgraafSegers
reageerdeafgelopen weekhieropdoorerop
tewijzen dathetalgemeen belangmet
maximaaldehelft vandezetelsindebesturenvoldoendeaanzijn ttekken komt.De
grootstebelanghebbenden bijhetwaterbeheermoetenhiervoorhetmeestebetalenen
behorendegrootstezeggenschaptehebben,
aldusdedijkgraaf OokhetCDAenenkele
Brabantsepartijen willenvasthouden aan
dezebelangendemocratie binnendewaterschappen.DeWD weetnogniet welkezijde
zij kiest.Vandezepartij hangt afwelk standpuntProvincialeStaten innnemen richting
staatssecretaris DeVriesoverwijziging van
dewaterschapsstructuur, f
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