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Nederlandspeelt
slechtsmarginalerol
opinternationale
watermarkt
Ondanksdeveelgeroemdehoogwaardigeinfrastructuur enkennisvandeNederlandsewatersector
zijn deNederlandsebedrijvengeenjactorvanbetekenisopdewereldmarkt.Diewordtgcdomineerd
doordeFransemultinationalsdieeenveelsterkerepositiehebbendoorhungroteschaal,ervaring,
netwerk,[financiële]slagkrachtenondernemingsvermogen.Voorde Nederlandsesectorlijktde klok
opvijfvoortwaalftestaan;slechtseenuitersteinspanningvanalle krachtenkanhettij mogelijk
keren.Ditzijndevoornaamsteconclusiesvandegecombineerde53cVakantiecursusinDrinkwatervoorzieningen20eVakantiecursusinRioleringenAfvalwaterbehandeling, dieop5jauuariplaatsvondinDelft.
Hetthema luidde'Internationale ontwikkelingen indewaterketen'.Debijeenkomsten trokkeneenrecordaantalvanruim
400drinkwater-, riolerings-enafvalwaterdeskundigen.Tijdens depauzesendenieuwjaarsborrel(zoalsgewoonlijk weeraangebodendoorVEWINenKiwa)naafloop werdveel
gesprokenoverdeturbulente ontwikkelingenindewaterwereldenwerdvolopgespeculeerdoverwathetjaar2001zalbrengen.
DegecombineerdeVakantiecursus werd
geopenddoorprof Henk-JanOverbeek,
decaanvandefaculteit CivieleTechniek.
Aangezienhetaantaldeelnemersaandecursussen inmiddelsdecapaciteit vandegrootstecollegezaal(A] isontstegen, werddetoespraakvandedecaanmetbehulpvan
videoregistratie tevensincollegezaalB
getoond.Nadegezamenlijke opening
namen prof.HansvanDijk (Drinkwater)en
prof JaapvandeGraaf(Afvalwater] hetdagvoorzitterschap opzichvoorparallellesessiesindebeidecollegezalen.

'Waarheen, waarvoor?'
Dagvoorzirter prof Hans vanDijk(TU
Delft) gafonderdetitel'Waarheen,waarvoor?'allereersteenfilosofischeschetsvan
dehuidigeontwikkelingen.Hijdeeddat
onderandereaandehandvan eenjaaroverzicht 2000,dathij hadsamengestelduitzijn
'lijfblad' H 2 0.Zoconcludeerdehijdatde
H2O

verwachtingen tenaanzienvanmarktwerkingendewaterketen aanvankelijk te
hooggespannen waren,waardoorzichin
2000enkele'regenvallen'voordeden.Hij
merkteverderopdatmomenteeleenhele
generatiedirecteurenen stafmedewerkers
afscheid neemt,waardoordevraagrijstwie
dezegeneratiegaatopvolgenenwatvoor
eisenwemoetenstellenaandemanagers
vandetoekomst.

Ruim400maismkwamenafopdevakantiecursus.

Daarkomt bijdathetlijkt alsofde
bedrijfsrak momenteel watrichringmist.Zo
vanzelfsprekend alsdefocus steedsgerichtis
geweestopdeopbouwenuitbouw vaneen
hoogwaardige infrastrucruur, zolijken we
nu dewegwatkwijt. Erwordtwelvolop
gereorganiseerd enbezuinigd,maarwatis
hetgroreredoel?Zijn wewelopdegoede
wegalsdeinvesteringen inkwaliteitsverbeteringuitgesteld worden,terwijl deuitgavenvoororganisatie-enmanagementadviezensterkgestegen zijn?
Devraag'Waarheen,waarvoor?'leek
hem ookrelevantvoorhetdagthema 'Internationale ontwikkelingen'.Zitmenopde
wereldmarkt welopNederland tewachten
enwatzijn dandeuniekeproducten waarvoormengeldzouwillen betalen?
VanDijk's persoonlijke mottovoordeze
Vakantiecursus was'Backtobasics'.Latenwe
maargewoon dedingendoenwaarwegoed
inzijn,onsvak,hetleverenvandrinkwater
vaneengoedekwaliteit tegeneenlageprijs
enmetzorgvannatuur enmilieu.
Indirverband toondevanDijkvervolgensenkelenieuwtjes uithetonderzoekvan
deTUDelft, metname membraanfiltratie
enmodelleringvan drinkwaterzuiveringsprocessen.Opvallend wasmetnamehet
onderzoek naardelucht-waterspoelingbij
membraanfiltratie, waarbij de (on)gelijkmatigheidvandeverdelingvanluchten water
overdemodulegemeten werdopbasisvan
hetprincipedatluchtelektrische stroom
nietgeleidtenwaterwel.

'Sustainability and the future'
Omdat dewereldbevolkingblijft groeien,neemt debehoefte aan betrouwbaar
drinkwater verder toe.Eeninvesteringvan
velehonderden miljarden euroindekomendetienjaar isvolgensFrederiqueDevos
(Vivendi)nodigomiedereenindewereld
betrouwbaar drinkwater tegeven. Hierbij
dient niet naardekortetermijn, maar vooral
naardelangetetmijn gekeken teworden.
Aandehand vanverschillende figuren toondehijaandatdewatermarkt een belangrijke
groeimarkt isdiezichinbepaaldewerelddelennogsterkgaatontwikkelen.Vivendiis
momenteel denummer 1 indewaterwereld
metuitgebreideervaringinalletypenprojecten,eennetwerkén praktijkinstallaties
invelelanden,met uitgebreide technologischekennisenresearch, werkmaatschappijenvooralledienstenenproducten,eensterkefinanciële basiseneensterke
ondernemingscultuur. Samenmet SuezLyonnaisedesEauxdomineertVivendide
groteinternationale projecten. Opmerkelijk
inditverband wasdatdealgemeen directeur
vanVivendiEuropa,dieoorspronkelijkzou
sprekenopdeVakantiecursus,zich afgemeld
had,omdat ophijdezelfde dagbijdeaanbestedingvandewatervoorzieningvanPraag
moest zijn.

scheZakeneenbelangrijk thema. Het
ministerie wildeconcurrentiepositie van
hetNederlandse bedrijfsleven opdemondialewatermarkt ondersteunen. Internationaalzullendekomendejarenveel
BOO/BOT-projecten aanbesteed worden.
Nederland heeft indewatetwereld invergelijking totdeonsomringende landeneen
uitstekende naam ophetgebiedvankennis
enconsultancy vanwatet.Daarnaast hebben
weenigegoedefinanciële instellingen en
aannemers.Alleendegrote internationale
operatorsontbreken.EZprobeert deNederlandsewatersector internationaal tepromotendoorhetclusterbeleid. Om internationaaltekunnen concurreren moeten
samenwetkingsverbanden tussen bedtijven,
kennisinstituten enandereorganisaties ontstaan,waarbij allepartijen elkaar aanvullen.
Eenvoorbeeld hiervanisdeWatet Group
HollandBV. Dezegroepheeft echrer nog
steedsgeenprojecren binnengehaald, tetwijl
debuitenlandseconsortiastaan tedringen
ominNederland aandeslagtegaan.De
thuismatkt staat ondetdruk,zoalsblijkt bij
derwziHarnaschpolder. EenanderclusterinitiatiefvanEZisPartners voorWater,
waarin overheidenbedrijfsleven dekrachtengebundeld hebben omdeNederlandse
watersector internationaal te promoten.

Exportkansen - een waterval?

Activiteiten bedrijfstak

Ondanksdevoortreffelijke Nederlandse
capaciteitenophetgebiedvanwaterzuiveringslaagtdeNederlandse watetsector er
nognietineentolopdemondiale markt te
spelen.HenkVreeswijk (MinisterievanEconomischeZaken)ginginopdeNederlandse
industriepolitiek ophetgebied van water.
Sindseenpaarjaar iswatervoorEconomi-

Hoezitdat nu metdeNederlandse
bedrijven, welkeinternationale activiteiten
ondetnemen wij?OpdezevraaggingMare
vanEekeren(Kiwa)in.Deeerste internationaleactiviteiten warendetwinningen die
doordewaterleidingbedrijven vanaf15180
zijn begonnen.Dezeberusten op wederzijdsevriendschapenhouden uitwisselingvan

kennis,expertiseenetvatingin.Veeltwinningen zijnmomenteel echtetgestopt ofslapend.
Eenandereinternationale activiteit van
deNederlandse watetsector isde consultancy.Hiervoorisin 19512Aquanet opgelicht
doorzeswaterleidingbedrijven, 14waterschappenenKiwa.Aquanet heeft alsdoel
projecten binnen tehalen waarbij deexpertisevanNederlandse watetbedtijvenwordt
ingezet.Werkzaamheden vanAquanet zijn
deklassiekeadviesdiensten, maarookvoorbereidingvanprivaat-publieke samenwerkingsverbanden.
Omiedereen indewereldvangoede
sanitairevoorzieningen tevoorzienmoeter
veelgeïnvesteetdworden. Internationaal
wordtdeoplossingvoorhet watervraagstuk
gevonden insamenwerking russen publieke
watetbedrijven enprivateoperators.De
Fransegroteinternationale bedrijven domineren momenteeldezewatermarkt.Deze
bedrijven kenmerken zichdooreengesloren
keten vanallecompetenties (management
enoperatie,research endevelopment,concept/design, financiering enconstrucrieen
equipment) eneenambitie endeervaring
omalsspeleropdewereldmarkt aanwezigte
zijn.

Buitenlandse ervaringen
GemeentewatetleidingenAmsterdamis
aljaren internationaal actiefin dewereld.De
voornaamsteredenhiervanisdatiedereen in
dewereldAmsterdam kentenweetdat men
inNederland veelmetwaterdoet,aldus
Maatten Gast (Gemeentewaterleidingen
Amstetdam).Vandaardatveleverzoeken tot
samenwetking binnen komen.Maarook
wordtGemeentewatetleidingen ingeschakelddoothetministerievan Buitenlandse
ZakenendeVNGvoorallerlei projecten.

MaartenGasttijdenszijnlezingoverbuitenlandseervaringenvanGemeentewaterleidingen.
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
doetdezeinternationale projecten vanuit
eenmaatschappelijkoogpunt;erwordt niet
gestreefd naar maken vanwinst.Enalleen
projecten waar Gemeentewaterledingen
kennisvaninhuisheeft, worden uitgevoerd
(bijvoorbeeld oppervlaktewaterzuivering). In
deloopderjaren zijn samenwerkingsverbanden metNicaragua,Mozambique,Egypte,Suriname,IndonesiëenRusland opgezet.
Devoornaamstewerkzaamheden zijn het
opzerrenvanmanagement- en laboratoriuminformatiesystemen, het terugdringen
vanlekverlies,hetopzetten van proefinstallatiesenhetgevenvanopleidingen.Jaarlijks
besteedtGemeentewaterleidingen vijftot
zesmanjaren aaninternationale samenwerking,waarvoorhetbedrijfbij buitenlandse
collegaemaat ookinNedetland enzekerin
Amstetdam veelwaardering ontvangt.
H2O

Nuon op de watermarkt

Waterschap in de 21e eeuw

Eenheleanderebenadering van internationaleprojecten werdgegevendoorJos van
Winkelen [Nuon).Nuonzietzichzelfalseen
toonaangevend,zelfstandig internationaal
concern inmarketing,verkoopen distributievanenergieenwater(inclusiefwaterproductie)endaarmeesamenhangende productenendiensten.Nuon isopditmoment het
enigeNederlandse bedrijfdateenpakket
kanleverendatenigszinsvergelijkbaar is
metdatvandegroteFranse multinationals.
Nuon iserookvanovertuigd datditdeenigemanier isomopdeinternationale markt
eenrolvanbetekenis tespelen.Vanuitdeze
visiezijn ookdeovernamesvanBiwateren
Norit totstandgekomen.Nuon mistoverigensopwatergebied nogsteedsdeschaalgrootteenervaringvoorde internationale
markt.Dehuidige verdeeldheid enkleinschaligheid vandewatersector in Nederland
belemmert volgensVanWinkelenNuon in
deinternationale concurrentie.

JanJaapdeGraeffvanhet HoogheemraadschapSchielandginginopdepositieen
structuur vanhet waterschap inde21e
eeuw.Hij constateerde dathet waterschap
zichontwikkeld toteenall-in waterschap
doordat binnen enkeledecenniahet aantal
waterschappen vancirca3.000naar 57is
gedaalddoorschaalvergroting.Behalvedat
eindelijk dezorgplicht voorde afvalwaterbehandelingwettelijk geregeldwordt,kaneen
mogelijke toekomstige taakvanhet waterschaphetgrondwaterbeheer worden.De
Graeffvoorzietdat waterschappen activiteiteneerder uitbesteden aan marktpartijen
danactiviteiten bundelen inpublieke.Initiatievenindewaterketen worden binnen
waterschappen herkend enondersteund. Hij
voorzietdekomendedecennia eenverder
dalend aantal,stroomgebiedgewijs georganiseerde,watetschappendietaken uitvoeren
ophetgebied vanoppervlakte-,grond-en
afvalwater meteenbepaaldematevan
marktwerking.

Afvalwater in internationaal
perspectief
DoorJaapvanderGraaf,hoogleraar
afvalwaterbehandeling aandeTU Delft,
werddeparallelsessieRioleringen Afvalwaterbehandelinggeopenddoorafvalwater in
eeninternationaal perspectiefteplaatsen.
Terwijl sommigen,volgensVanderGraaf,
blijken tedenkendatde afvalwaterbehandelingvanaf2005klaarisen zuiveringstechnologenmetpensioenkunnen, blijken ervele
nieuweuitdagingen enontwikkelingaanwezigtezijn.Het huidigezeerhogekennisniveau opafvalwatergebied inNederland
moetinstand wordengehouden doorop
dezenieuweontwikkelingen effectief inte
spelen.HeteersteintegraleIWA-congresin
Parijs endeJapan-Nederland Workshopover
Water teSapporoenSendaibleekditduidelijk weertegeven.
VanderGraafsignaleert alstoekomstige
thema's indeafvalwaterbehandeling automatisering, monitoringensensoren,de
interacties tussenrioleringenrwzi, fysischchemisch deeltjesverwijdering indevoorzuivering,vergaande afvalwaterbehandeling
doorsnellezand-en membraanfiltratie,
gezondheidstechnische aspecten(slibpasteurisatie,disinfectie met chloorbleekloog
enUV), microbiologischeoptimalisatie voor
bijvoorbeeld verbeterde slibeigenschappen,
compactetechnieken zoals biofilmsystemen
enmembraanbioreactoren eneenandere
visieteopzichtevanslib.Slibvalorisatieen
slibalsgrondstofbeschouwen,worden hierbij actueel.De TUDelft isopdeze onderwerpenreedsenkelejaren metonderzoekactief
enzalindetoekomst deze ontwikkelingen
verdervolgen.

Samenwerking in de waterketen
Indelezing'Samenwerkingindewaterketen'steldeJaapVoorhoevevanTrideau BV
datveeloverdewaterketen wordtgepraar
maarerweiniggebeurt.Integrale samenwerkingtussen watervoorziening, riolering
enafvalwaterbehandeling wordtdoor het
Rijk,provinciesende24resterendezuiverendewaterschappen vanharte ondersteund.Voorhoeveonderscheidt hierin korte
vrijblijvende projectmatige samenwerking
metnamevoornieuweprojecten enlangetermijn structurele samenwerkingsverbandenbij bijvoorbeeld inspectie, onderhoud,

De lundi wasdegelegenheid voorinformeleuitwisseling.

rioolreinigingenfacturering. MenigvoorbeeldisinNederland reedsaanwezigmaar
nogsteedsbestaatgeenechtwaterketenbedrijfzoalsbijvoorbeeld hetFranseVivendi.
Samenwerkingverbanden tussenAmstel-,
Gooi-enVechtstreek ende gemeentelijke
DWR-Amsterdam isreedsoudenkomt dicht
bijeenwaterketenorganisatie. Hetzelfde
geldtvoorsamenwerking inFriesland en
Trideau in Zuid-Holland.
Vanuithetbuitenland kunnen weleren
hoehet nietmoet:geprivatiseerde organisatiesdienietefficiënt zijn.Daarhoevenwe
nietjaloers optezijn.AlleenFrankrijk heeft
eenpaar helegrotewaterketenconcerns. In
Denemarken (Odense)enDuitsland (Berlijn)
zijn specifieke voorbeelden aanwezig.Voorhoeveadviseertdevoorrzettingenintensiveringvanprojectmatigesamenwerking waarbijresultaten verzameldengepubliceerd
moeren worden.Intensivering enuitbreidingvanstructurele samenwerkingsverbandenmet kwantificering van resultaten isook
eengoedezaak.In beidegevallen iservaringsuirwisseling vanbelang.

Membraanbioreactor: uitdaging
ofeen gril?
AndrevanBentem,wetkzaambijDHV
Water,trachttedevraagtebeantwoorden of
demembraanbioreactor (MBR)een uitdagingofeengril is.Als pluspunten somtVan
Bentemdeuitstekendeeffluentkwaliteit en
vergaandedesinfectie opwaardoor mogelijkheden voorlozingopgevoeligoppervlaktewaterenhergebruik aanwezigzijn.Daarnaasr ishet ruimtegebruik efficiënter dan
convenrionele actiefslib-systemen doordat

geennabezinking enhogereslibgehakes
worden toegepast;tevensisheteenstabiel
proces,onafhankelijk van slibeigenschappen.
Alsminpunten gelden momenteel noghet
hogereenergieverbruik, membraanfouling,
complexerebedrijfsvoering metmeeronderhoud enhetgebrekaanpraktijkervaring bij
detoepassingvandeMBRophuishoudelijk
afvalwater. Demomenteel noghogerekostenvandeMBRzijn nadeligvoor praktijktoepassing.Hetpilotproject metMBR'sop
rwziBeverwijk werduitvoering toegelicht.
Ditgefaseerd onderzoek moeter uiteindelijk
toeleidendateenMBRmet eencapaciteit
van4.000kubiekemeterperuurzal worden
gebouwd,terwijl momenteel de wereldwijd
grootsteMBRop 180kubiekemeterper uur
draait.Uit het tot nu toeuitgevoerde onderzoekblijkt datvoorbehandelingdoor0,75
mm-microzeven goedeeffecten opleveren.
Eenlagerealpha-factor danbij het conventioneleactiefslib-systeem blijkt nietproblematisch tezijn,deeffluentkwaliteit is
uiterstgoedendeslibproductieisnormaal
metslibeigenschappen dieniet verontrustend blijken voorverderebehandeling.De
membranen hebbenbij lageonderdrukken
eenhogepermeabiliteit envereisenslechts
beperktereiniging.Indetoekomstzaleen
pilotinstallatie toteen praktijkinstallatie
voorderwziBeverwijk leiden.Ineengrootschaligdemonstratieproject zullenoprwzi
Varsseveldopschaaleffecten, het hydraulisch
ontwerp,demembranenreiniging envooral
deautomatisering onderzocht en toegepast
worden.Uiteindelijkzullen afhankelijk van
deverder marktontwikkeling door kostendalingvandeMBRmeer praktijkinstallaties
gebouwd kunnen worden voor bijvoorbeeld

derwzi's vanDordrecht,HeilooenHilversum.
zie ook pagina 33

Gebruik van rwzi-efïluent
Arjen vanNieuwenhuijzen vandeTU
Delft presenteerde de bijdrage vandeverhinderdeir.J.Roordamethet onderwerp
gebruik vanrwzi-effluent. Volgensde
auteurs werdtot nu toetegen afvalwater
aangekeken alseenprobleem,maar steeds
duidelijker wordtdatafvalwater gezienkan
enmoetworden alseengrondstof Gesteld
werddatdeeconomischeenmaatschappelijkegroeivanafheden beperktzalworden
doorwaterschaarste,waardoor effluentgebruik alswaterbron aantrekkelijk zalworden.Technisch blijkt elke waterkwaliteit
vanuit rwzi-effluent teproduceren tezijn.
Verwijdering vanaandeeltjes gerelateerde
verontreinigingen, bacteriënenvirussenalsmedeopgelosteverontreinigingen kunnen
viadiversefiltratietechnieken, waaronder
metnamemembraanfiltratie, disinfectiestappen enadsorptietechnieken bewerkstelligd worden.
Daarnaast blijken echter organisatorischeensocio-psychologischeaspecteneen
groteroltespelenbij (her)gebruiksprojecten.Objectievenormen enhet politieken
maatschappelijkdraagvlakontbreken vooralsnogomovertegaantotdaadwerkelijk
hergebruik vanafvalwater. Naam-enregelgevingzijn hierbij naastgoede voorlichtendedemonstratieprojecten vangroot belang.
Zomoetdezogenaamde'Yuck-factor' uitgeschakeldwordendoordeterm 'opgewerkt
afvalwater' omtedopen tot 'Nieuw water'
enkanISO-normeringvanhet geproduceer-

ArjenvanNieuwenhuijzentijdensztjnlezingoverhergebruikvanefjluent.

dewaterentoegepastetechnieken leiden tot
eenhogeracceptatieniveau van effluentgebruik.Indepresentatiewerden nationale
eninternationale onderzoeks-en praktijkprojecten besprokenwaarbij dezeaandachtspunten naar voren kwamen. Afsluitend
werdeenkorteimpressiegegevenvan
onderzoeknaareffluenthergebruik aande
TUDelft.

Ontwikkelingen in de riolering
DeonlangsaandeTUDelft benoemde
hoogleraar FrancoisClemens behandelde
ontwikkelingen inderioleringdoor actuele
vragenenactiviteiten aandeTUDelft op
rioleringsgebied derevuetelatenpasseren.
Hij noemt heteengemistekansdatgeen
algemenezorgplichthouder 'afvalwater'
(gemeente,waterschapofprovincie)
benoemdwordtenvindtheteengoedezaak
dat hetoudeuitgangspunt vandeGezondheidstechnici,namelijk de 'gezondheid',
weernaarvorenkomt binnendewaterketen.
Alsvoorbeeldvaneenonderwerp dat
momenteel indebelangstelling staat, waarbij technische,bestuurlijke en beleidsmatige
aspectennaarvoren komen,werddeoptimalisatieafvalwatersystemen (OAS)behandeld.
Opdiverseplaatsen inNederland wordt
gepoogdomhetfunctioneren vanderwzien
debinnen herverzorgingsgebied liggende
rioolstelselsbeteropelkaaraftestemmen.
Ondanksdathetvoorkomenvandeeloptimalisaties eenuitgangspunt isbinnen
dezeOASzijn deresultaten veelaldeeloplossingen,volgensClemens.Hetopstellenvan
helderedoelstellingen en randvoorwaarden
zoalseffluenteisen, emissiespooren waterkwalireitsspoorzijn hierbij vangroot
belang.Hetbepalenvandemeest optimale
combinatievanmaatregelen aan zuivering
enrioleringisgeentrivialezaak.Technisch
enrekenmatig isveelmogelijk maardeoptimalisatievaneenmulti-parameter systeem,
zoalshetafvalwatersysteem, isvolgensClemens'eenplumpudding ineen bankschroef
plaatsen'.Het isenormglibberigenvereist
nieuweTekenmiddelen.DezeTekenmiddelen
heeft Clemensdeafgelopenjaren ontwikkeldensindskortgebruiksklaar gemaakt.
Verderwordtgestelddaterlevenisnade
OAS. Hetisvanbelangdatdeactorencontact houdennaeenoptimalisatieproject en
nietonafhankelijk naastelkaargeadviseerde
oprimalisaries uitgaanvoeren. Deafstemminginherbeheervanrioolenrwziwordt
vanbelanggeacht.
Afsluitend werd ingegaanopenkele
onderzoeksthema's oprioolgebiedaande
sectieGezondheidstechniek. Onderzoek naar
het omgaan metonzekerheden binnen het
afvalwatersysreem heefr inzichtgegevenin
haalbarebetrouwbaarheid vanmodelbereH20

:.

keningen.Daarnaast zaldebestudering van
processeninrioleringenzuiveringen interactiesdaartussen eenduidelijker beeldgeven
indewijzewaaropbeideonderdelen vande
afvalwaterketen opelkaarinwerken.Tenslottewordthetmetenenmonitoren inhet
rioolstelselalszeerbelangrijk genoemd.Op
ditpuntzullennogveelmodelmatige praktijkonderzoeken enstudies worden verricht.
VolgensClemens ishetzoekennaarevenwichttussen theorieenpraktijkennaar
evenwicht tussen techniekenbeleid binnen
de(afval)waterketen vangrootbelang.

Beleid vandeEUenrolvande
Eureau
IndeslotlezinggafFrancisRillaerts
(Eureau)eenoverzichtvandeontwikkelingenopdrink-enafvalwatergebied binnende
EuropeseUnie.Hijgingondermeerinopde
Kaderrichtlijn, deRichtlijn Stedelijk Afvalwater,deDrinkwaterrichtlijn, hetgebruik
vanzuiveringsslibindelandbouwende
herzieningvande zwemwaterrichtlijn.
Daarnaast gafhij eenbeeldvandediscussies
inBrusselovermarktwerkingen concurrentieindewatersector.Opvallend hierbijwas
datmenzichzorgen maaktoverdetedominantepositievandeFransemultinationals.
Eeneerstediscussieisgestart ofhet niet
noodzakelijk isregelstestellen om misbruik
vaneentesterkemarktpositie tevoorkomen.

Slotwoord
Dedagwerdafgesloren merdetraditionelenieuwjaarsreceptie aangeboden door
VEWIN/Kiwa,waarbij dedeelnemersvande
53eVakantiecursus inDrinkvoorziening en
de20eVakantiecursus inRioleringenAfvalwaterbehandeling volopmetelkaarin

gesprekraakten.Degekozen formule van
parallellesessiesDrinkwateren
Riolering/Afvalwaterbehandeling intwee
collegezalen metgemeenschappelijke pauze'swerdgeslaagdgenoemd.Dealgemene
conclusieoverhetdagthema wasdathet
fout zouzijn alsdeNederlandse warersector
zichbijdehuidige concurrentieverhoudingenzouneerleggen.Hoewelhetvijfvoor
twaalfis,willenvelentocheen uiterste
pogingwagenomdeNederlandsepositiete
versterken.Wellichtishet belangrijkste
resultaat vandezeVakantiecursusdatmeer
mensenbeseffen dat hiervoordurf,ondernemingsgeestensamenwerking noodzakelijk
zijn.
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Grondwater onder
stortplaatsen
verontreinigd

En dann o g dit...
Voordatmetdegemeenschappelijke
afsluiting begonnen werd,werden deplannen rondhetNederland WaterMuseumen
deWaterland-website roegelicht.HetNederlandsWaterMuseum iseeninitiatiefvan
WaterschapRijnenIJssel,WaterbedrijfGelderlandenNuon Waterenwordtinhet
SonsbeekparkinArnhemgebouwd.Herdoel
vanhetmuseum ishetgrotepubliek kennis
telaten nemen vandezoetwatersituatie.
Meerinformatie isverkrijgbaar opdesite
www.watermuseum.nl.
DeWaterland-website iseeninitiatief
vanRijkswaterstaat enheeft alsdoelzichte
ontwikkelen totdeNederlandse 'startpagina'opwatergebied.Meerinformatie isverkrijgbaar opdesirewww.waterland.net. f
VandeVakantiecursussenisweereenfraai
vormgegevenvoordrachtenbundeluitgeven.
DezeisverkrijgbaarviadesecretaressevandesectieGezondheidstechniekvandeTUDelft,

DenieuwjaarsreceptiewerdalsvanoudsaangebodendoorKIWAenVEWIN.

UitonderzoekvandeprovincieNoord-Brabant
blijktdatindedirecteomgevingvanjo procent
vanvoormaligeBrabantsestortplaatsen eente
hogeconcentratieverontreinigendestoffenaanwezig is.Demilieu-engezondheidsrisico'sdie
ditoplevertverschillenperlocatie.
Indedirecteomgevingvan506voormaligestortplaatsenzijn intotaalbijna 2800peilbuizengeplaatst.Degrondwatermonsters
diehiermeezijngenomen wordengeanalyseerdopeengrootaantalverschillendestoffen.Uitderesultaten vandeeerstevanvier
jaarlijks uittevoeren bemonsteringsronden
blijkt datdegeconstateerde verontreinigingenbij61 voormaligestortplaatsen vooral
bestaanuitzwaremetalen,enineenbeperkt
aantalgevallenuitvluchtige verbindingen.
Bijenkelestortplaatsen komenzwaremetalenvannature alveelvoor.
Naderonderzoekmoetdekomende tijd
uitwijzen inhoeverredevervuilingeen
beperkingvanhetgrondgebruik noodzakelijkmaakt.Ineenaantalgevallen wordtde
onttrekking vangrondwater opminderdan
tienmeterbeneden hetmaaiveld afgeraden.
Dekomendedriejaar wordtdebemonsteringvoortgezet.Hierdoorontstaateenbeeld
vandemaatregelen dieeventueel nodig zijn
omhetmilieu endevolksgezondheid te
beschermen.Bovendien wordt dan duidelijk
ofdevoormaligestortplaatsen voorandere
doeleinden tegebruiken zijn, bijvoorbeeld
alsnatuurpark,enofhetgestorte materiaal
hergebruikr kanworden.Binnenkort begint
eenaantal proefprojecten ommetditlaatste
ervaringoptedoen.
Deresultaten wijken nogalafvaneen
eerderonderzoekdoorIwaco.Vrijwelalle
locatiesdietoen(in19518)alsmeest risicovol
werden beschouwd,zouden nugeenproblemen meeropleveren,terwijl her grondwater
onderanderelocariesjuisr duidelijk vuileris
geworden. C
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