Het Nederlandse drinkwateronderzoek in internationaal perspectief
Voordracht uit de 48e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Drinkwater in Nederland: natuurlijk het beste?' gehouden op 5januari 1996 aan de TU Delft.

Inleiding
Wanneer men in het buitenland zijn oor te
luisteren legt, dan kan worden vastgesteld
dat de Nederlandse drinkwatervoorziening
een uitstekende reputatie geniet. Naast
de goede kwaliteit van ons drinkwater en
de wijze waarop de drinkwatervoorziening
in ons land is georganiseerd, wordt veelal
gewezen op het (gezamenlijke) onderzoek
van de bedrijfstak. Men noemt dan de
goede samenwerking en kennisuitwisseling
tussen de waterleidingbedrijven en het
innovatieve karakter van het onderzoek.
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Voorbeelden die men aanhaalt zijn het
werk van Rook aan de trihalomethanen [1]
en Leeflang aan rubberringen [2], de
methoden voor AOC en biofilm [3] en
loodmonitoring [4],de korrelreactor [5] en
de infiltratie in de duinen [6, 7, 8] en nu
ook op grote diepte [9].Daarnaast blijkt de
bedrijfstak voorop te lopen bij de aanpak
van de leveringszekerheid [10] en de in
Nederland toegepaste desinfectiestrategie is
altijd goed voor interessante discussies
[11].
De waardering voor het onderzoek zoals
dat in Nederland door de waterleidingbedrijven zelf en in het kader van het
VEWIN-onderzoekprogramma wordt
uitgevoerd, mag blijken uit het in
vergelijking met andere landen grote
aantal geselecteerde bijdragen voor de
IWSA-congressen en het feit dat de IWSAMaarten Schalekamp Award reeds tweemaal aan Nederlands onderzoek is toegekend [12]. Veelal wordt de Nederlandse
aanpak gezien als een voorbeeld voor de
eigen situatie.
Deze bijdrage gaat in op het ontstaan van
het gezamenlijk onderzoek, de inhoud en
opzet van het huidige programma maar
ook op de mogelijkheden voor verdere
verbetering en uitbouw van de activiteiten,
rekening houdend met de ontwikkelingen
in de bedrijfstak en in internationaal
verband. Want ondanks de goede internationale reputatie is zelfgenoegzaamheid
niet op zijn plaats.

Samenvatting
Zolang er in Nederland drinkwater wordt bereid, wordt er ook onderzoek
uitgevoerd op dit terrein. Eind jaren zestig hebben de waterleidingbedrijven de
handen ineen geslagen en is er in VEWIN-verband een gezamenlijk onderzoekprogramma tot stand gekomen. Dit VEWIN-onderzoekprogramma heeft er mede
toe bijgedragen dat de bedrijfstak in het buitenland een uitstekende reputatie
geniet.
Na een terugblik op de historie van het gezamenlijke onderzoek van de waterleidingbedrijven en de opzet en organisatie van het huidige programma wordt een
overzicht gepresenteerd van het (gezamenlijke) drinkwateronderzoek in het buitenland. Ingegaan wordt op de mogelijkheden van verdere internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en de activiteiten die worden ontplooid om
dit vorm te geven.
Voor een aantal collectieve branche-onderzoekprogramma's in Nederland zijn de
ontwikkelingen in kaart gebracht en zijn randvoorwaarden en succesfactoren
gedentificeerd. Op basis hiervan wordt een schets gepresenteerd van het gezamenlijke drinkwateronderzoek in de komende periode.

Opbouw van het gezamenlijke
onderzoek van de waterleidingbedrijven: 1947-1965
Zolang er in Nederland drinkwater wordt
geproduceerd, wordt er onderzoek op dit
gebied verricht, zowel door individuele
waterleidingbedrijven als gezamenlijk.
Daarbij vervult ook de rijksoverheid een
rol, onder meer door de oprichting in 1913
van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening, later opgegaan in het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne.
Het gezamenlijke onderzoek, ook wel
'speurwerk ten algemene nutte' genoemd,
wordt aanvankelijk uitgevoerd onder de
vlag van de VWN, de Vereniging voor
Waterleidingbelangen in Nederland. Bij
zijn oprichting in 1947 wordt deze taak aan
Kiwa opgedragen, wat ook statutair is vastgelegd. De aan Kiwa verstrekte opdracht
omvat, naast het optreden als keuringsbureau voor waterleidingartikelen in de
ruimste zin van het woord, het bevorderen
van de samenwerking tussen de bestaande
waterleidinglaboratoria en het verrichten
en coördineren van het wetenschappelijk
speurwerk op waterleidinggebied. In het
Kiwa-jaarverslag over 1947 (zie kader)
wordt gewag gemaakt van 'een inventarisatie van hetgeen bekend en niet bekend
is omtrent de vele vraagstukken, die zich
voordoen bij het zuiveren van oppervlakteen grondwater' en 'het aan de hand
daarvan opstellen van een speurwerkprogramma, waarvan de uitvoering zo
krachtig mogelijk zal worden aangevat'.
Het Kiwa-jaarverslag van 1948 meldt dat
het speurwerkprogramma is opgesteld.
Verwacht wordt dat 'met het uitvoeren van
dit zeer omvangrijke programma tenminste
enige jaren zullen zijn gemoeid'.
Vanaf 1950 rapporteert de directeur van
Kiwa jaarlijks in de najaarsvergadering van

de VWN over het speurwerk in Kiwaverband (zie foto 1).
Het betreft hierbij zowel de fysisch-chemische, bacteriologische en biologische
onderwerpen van de drinkwaterbereiding
als de meer technische onderwerpen zoals
buismaterialen, aanleg binnenleidingen,
vorstgevaar en lekverliezen.
Ook de ondersteuning van de diverse

Foto 1 Dr.ir.J.E. Carrière,
deeerstedirecteur van
Kiwa.

technische commissies en werkgroepen die
de VWN heeft opgericht, vindt sinds 1947
in Kiwa-kader plaats.
De kosten van het speurwerk worden in de
beginperiode deels gefinancierd uit de
opbrengsten van de keuringsactiviteiten en
deels door bijdragen van de Vakgroep
Waterleidingbedrijven (later VEWIN) en
de VWN. In dit laatste geval betreft het de
jaarlijkse rente over het vermogen van de
VWN. Vanaf 1953 bevat het jaarverslag een
aparte financiële verantwoording van het
speurwerk.
Deze situatie duurt voort tot 1965. In deze
periode krijgt het gezamenlijke speurwerk
met vallen en opstaan min of meer vorm.
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DEHISTORIEVANHETGEZAMENLIJKE DRINKWATERONDERZOEK.
(citaten uitdejaarverslagen van VEWINen Kiwa).
1947 OPRICHTING KIWANV
Destatutair aan KIWAversterkte opdracht omvatte, naast hetoptreden alskeuringsbureau voor
waterleidingartikelen, hetbevorderen vandesamenwerking tussen debestaande waterleidinglaboratoriaenhetverrichten encoördineren van hetwetenschappelijk speurwerk op waterleidinggebied.
1948 OPSTELLEN SPEURWERKPROGRAMMA
... iseen speurwerkprogramma opgemaakt datdevolgende onderwerpen omvat: bezinking,
coagulatie, oxydatie, praecipitatie, chemische omzetting,filtratie, adsorptie endesinfectie. Metde
uitvoering van ditzeer omvangrijke programma zullen tenminste enigejaren gemoeid zijn.
Programmapunten voor 1949 zijn ondermeer ....beluchting, hetkalk-koolzuurevenwichten
assimileerbare organische stof...
1949 DEEERSTERESULTATEN
Op hetpompstation St.Jansteen vandeN.V. Waterleidingmaatschappij 'Zeeuwsch-Vlaanderen'
is, dank zijdegrote medewerking vandedirecteur en hetpersoneel vanditbedrijf, inkorte tijd
een groot aantal proeven verricht met verschillende inons landtoegepaste sproeiers, o.a.
Amsterdamse sproeiers, Dresdener sproeiers, Marley sproeiers
waarbij deDresdener
sproeier debeste resultatengaf.
Naar aanleiding van een vraag vandedirectie van eenwaterleidingbedrijf naar demogelijkheid
van verontreiniging vanwaterwingebieden door denabijheid van kerkhoven,werd deop dit
gebied bestaande literatuur verzameld enbestudeerd.
1953 APARTEFINANCIËLEVERANTWOORDING
SPEURWERKREKETVIIVG 1 9 5 3
LASTEN
Uitgaven voor
Speurwerk 1953

BATEN
Bijdragen:
ƒ 89.071,09

ƒ 89.071,09

Vereniging van
Waterleidingbedrijven
ƒ35.000,—
Vereniging voor
Waterleidingsbelangen in Nederland
„ 1.315,36
Gefinancierd uit
Winst op Keuringen
• ., ï*-7H.73
ƒ 89.071,09

1956 HARDGAATHETNOGNIET
Dederde statutaire taak van hetKIWA, het verrichten van wetenschappelijk speurwerk opwaterleidinggebied, geeft deminste reden tottevredenheid.Weliswaar isveel speurwerk datverband
houdt met hetopstellen van keuringseisen verricht, maar ophetgebied van hetfundamentele
speurwerk isongetwijfeld nogteweinig gepresteerd.Nuonlangs een ervaren speurwerkingenieur indienst isgetreden zalhierin hopelijk spoedig verbetering komen.
1965 STARTVEWINSPEURWERKBUDGET
Nadeeerste grote stap in 1965,waarbij desubsidie van deVEWINopf 100.000- perjaar werd
gebracht, werd opadvies vandeSpeurwerk Advies Commissie hetsubsidiebedrag andermaal
verhoogd totf300.000- voor hetjaar 1966.
1971 VERRUIMING SPEURWERKBUDGET
OPRICHTING HOOFDAFDELING SPEURWERK
Voor hetjaar 1971 werd door deVEWINeen speurwerkbijdrage van 1.9miljoen guldenter
beschikking gesteld ...en werd besloten om devolgende jaren despeurwerkbijdrage telkens
met 20%teverhogen....
InhetKIWAzijn thans twee hoofdafdelingen gevormdteweten dehoofdafdeling Keuringenen
de hoofdafdeling Speurwerk. Detwee afdelingen hebben een eigen dagelijkse leiding en de
administratie wordt gescheiden gehouden.
1983 STARTEERSTEVIJFJAREN-PROGRAMMA
Aan heteinde van hetverslagjaar isindeledenvergadering van deVEWINdebeleidsnota inzake
het speurwerk voor dejaren 1983-1988 behandeld enaanvaard. Hiermee isvoor hetspeurwerkprogramma inbelangrijke matedekoers voor dekomendejaren aangegeven.
1995 UITBREIDINGONDERZOEK DOOR (INTER)NATIONALE SAMENWERKING
Decommissie Onderzoek heeft besloten om activiteiten teinitiëren gericht opverdere
(inter)nationale samenwerking en fondswerving om tebewerkstelligen dathetvoorgenomen
onderzoekprogramma kan worden uitgevoerd zonder verhoging van hetbudget.

Naar een volwassen gezamenlijk
onderzoekprogramma: 1965-nu
Medio jaren zestig stellen de waterleidingbedrijven dat meer fundamenteel speurwerk op brede basis noodzakelijk is om
een goede drinkwatervoorziening verder
vorm te geven, maar dat deze activiteiten
niet volop tot ontplooiing komen door
enerzijds het noodzakelijke accent op de
ontwikkeling van het keuringswerk en
anderzijds door het ontbreken van de
middelen om een onderzoekprogramma
van enige omvang uit te voeren.
Een eerste grote stap wordt in 1965 gezet
als de VEWIN besluit om f 100.000,ter beschikking te stellen voor speurwerk
en vervolgens in 1966 als het bedrag
op advies van de Speurwerk Advies
Commissie wordt verhoogd tot f300.000,-.
Vanaf 1965 wordt er afzonderlijk gerapporteerd over het in opdracht van de
VEWIN door Kiwa uitgevoerde, niet op
keuringen gerichte fundamentele en
toegepaste speurwerk.
Een tweede grote stap volgt eind 1970
met het besluit om de bijdrage van de
VEWIN aan het onderzoek in 1971 tot
ruim 1,8 miljoen gulden te verhogen,
gevolgd door het besluit van de ledenvergadering van de VEWIN in 1972 om
voor 1973 en de volgende jaren de speurwerkbijdrage telkens met 20°/o te verhogen,
om zowel de autonome kostenstijging te
dekken als een uitbreiding voor het
programma te kunnen verwezenlijken.
Deze uitbreiding wordt noodzakelijk
geacht gezien de omvangrijke en complexe
kwantitatieve en kwalitatieve problemen
van de waterwinning waarvoor de openbare
watervoorziening zich in Nederland
gesteld ziet.
In samenhang met de uitbreiding van het
speurwerkbudget wordt de organisatie van
Kiwa aangepast: de hoofdafdeling Speurwerk wordt in 1971 opgericht en vanaf
1971 wordt een afzonderlijke exploitatierekening voor het speurwerk opgesteld.
Gezien het toenemende belang van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening
en het daarvoor noodzakelijke onderzoek
wordt in 1974 een speurwerkdépendance
aan het Lekkanaal in Nieuwegein in
gebruik genomen. In 1981 verhuist de
gehele hoofdafdeling Speurwerk naar
Nieuwegein en betrekt daar het nieuwe
speurwerklaboratorium. In deze periode
bereikt het speurwerk een omvang van
ruim 8 miljoen gulden, wat tot eind jaren
tachtig globaal gehandhaafd wordt.
De autonome kostenstijging inogen schouw
nemend, betekent dit in de periode
1982-1987 een lichte daling van het reëel
besteedbare onderzoekbudget.

256

De VEWIN-speurwerkcommissie begint in
het begin van de jaren tachtig in samenspraak met de waterleidingbedrijven, met
het opstellen van meerjarenonderzoekprogramma's. De programma's 1983-1988,
1988-1992 en 1993-1997 zijn hier het
resultaat van. De begeleiding van deze
programma's is in handen van de diverse
Kiwa-commissies en -werkgroepen, waarin
medewerkers van waterleidingbedrijven
zitting hebben.
Het VEWIN-onderzoekprogramma
1993-1997
Het VEWIN-onderzoekprogramma 19931997 heeft zijn basis in de onderzoekvisie
die de VEWIN-commissie Onderzoek in
1992 heeft opgesteld in samenspraak met
directies van waterleidingbedrijven en
commissies en werkgroepen rondom het
onderzoek. Het onderzoekprogramma
kent 16 aandachtsvelden, verdeeld over
de Sectoren Grondstof, Behandeling,
Transport/Distributie en Methodenontwikkeling/Waterkwaliteitsbeoordeling
(zie afb. 1).In overleg met de commissies
en werkgroepen werkt Kiwa de aandachtsvelden jaarlijks uit tot concrete projecten,
thans circa 120.
Kenmerkend voor het onderzoekprogramma 1993-1997 is dat nadrukkelijk is
gestreefd naar
- versterking van de invloedvan dewaterleidingbedrijven op het programma. Dit is
vormgegeven door de al tientallen jaren
bestaande begeleidingsstructuur te herzien
en aan te passen aan de hedendaagse
wensen en inzichten [13,zie ook foto 2 en
3]. Uitgangspunten hierbij waren een
scheiding van de sturing van het onderzoek en de inhoudelijke begeleiding, meer
flexibiliteit en ruimte om in te spelen op
nieuwe ontwikkelingen bij de uitvoering
van het onderzoek en een betere en

Commissie Onderzoek

1
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Sectorcommissie
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Afb. 1. -De begelcidingsstructuurvan het

Werkgroepen
prioritaire stof
microbiologie
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I

VEWIN-onderzoekprogramma.

bredere betrokkenheid van de waterleidingbedrijven. Voor dit doel zijn onder
de VEWIN-commissie Onderzoek voor elk
van de onderzoeksectoren VEWIN-sectorcommissies ingesteld. Deze commissies
zijn verantwoordelijk voor de aansturing
van het onderzoek in hun sector (jaarprogramma, prioritering e.d.). Voor de
inhoudelijke begeleiding van het onderzoek in de aandachtsvelden zijn werkgroepen ingesteld. In afbeelding 1is
de huidige situatie weergegeven. In het
verleden hadden de commissies en werkgroepen ook een functie in de kennisuitwisseling tussen de bedrijven. In de
nieuwe structuur is hierin voorzien door
het instellen van een aantal contactgroepen
voor onderwerpen waarvoor de waterleidingbedrijven het zinvol achten om op
gestructureerde wijze de kennis en ervaringen uit te wisselen. Veelal gebeurt dit in de
vorm van thematische workshops.
- versterking van de brugfunctie van het
VEWIN-onderzoekprogramma tussen het
fundamentele onderzoek aan de universiteiten en de praktijktoepassing bij de

Foto 2 - V.l.n.r.: ir.M. G. den Blanken, ir.D. van Rijsbergen, ir.F.A. van Dam,
ir. M. J. Smit en dr. ir.J. A. Luijten, respectievelijk voorzitter van de VEWIN-Sectorcommissie onderzoek Behandeling, Transport/Distributie, de VEWIN-Commissie
Onderzoek en de VEWIN-Sectorcommissies Grondstof en methodenontzvikkeiing/waterkwalileitsbeoordeling.

Werkgroepen
leidingnetconditie
fysisch/chem. aspecten
microbiol.aspecten

1
^TÏS0"!«^6
Methoden/waterkwal.beoord.

waterleidingbedrijven (zie afb. 2). In het
onderzoekprogramma wordt dan ook enerzijds structureel samengewerkt met universiteiten in binnen- en buitenland en wordt
een deel van het onderzoek daaraan uitbesteed, anderzijds wordt het onderzoek zo
veel als mogelijk in samenwerking met
waterleidingbedrijven op lokatie uitgevoerd.
Daarnaast maakt kennisoverdracht een
vast onderdeel uit van de activiteiten.
Afb. 2. - Het VEWIN-onderzoek: eenbrug tussen
fundamenteel onderzoek en de praktijk.

Foto 3 - Voorzitters van de Kiwa-wcrkgroepen.
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De resultaten van het onderzoek worden
door middel van rapporten en publikaties,
workshops en colloquia, training en
cursussen e.d. aan de bedrijfstak overgedragen.
- uitbreidingvan hetonderzoekbijgelijkblijvendbudget. In de onderzoeksvisie van
1992 concludeert de VEWIN-Commissie
Onderzoek dat uitbreiding van het gezamenlijke onderzoek noodzakelijk is, gezien
de vraagstukken waarmee de waterleidingsector wordt geconfronteerd. Voorgesteld
wordt in de periode 1993-1997 het budget
jaarlijks met 5°/ote verhogen. In 1994 is
echter van dit voornemen afgezien en is
Kiwa/VEWIN opgedragen om activiteiten
te initiëren gericht op verdere (internationale samenwerking en fondswerving om te
bewerkstelligen dat het voorgenomen

onderzoekprogramma kan worden uitgevoerd zonder verhoging van het budget.
Deze activiteiten komen later in deze
bijdrage aan de orde.
Collectieve onderzoekprogramma's
in andere landen
De voordelen van gezamenlijk onderzoek
hebben ook in andere landen geleid tot de
formulering van collectieve onderzoekprogramma's in de drinkwatersector dan
wel tot initiatieven om tot een dergelijk
programma te komen. Tabel I geeft hiervan een overzicht. De onderzoekthema's
komen sterk overeen met die uit het
VEWIN-onderzoekprogramma.
Kenmerkend verschil met de situatie in
Nederland is dat de programma's in het
buitenland meestal deelgebieden van de

TABEL I - Karakteristieken collectieveonderzoekprogramma's voor drinkwater in andere landen.
VERENIGDE STATEN
D organisatie: AWWARF
• 450 deelnemers (ook UK en F)
D budget: 15 M/per jaar
• voert zelf geen onderzoek uit, wel projectmanagement
D veel aandacht voor kennisoverdracht
D managementkosten: 28%
D onderzoekthema's komen veel overeen met NL
ENGELAND
D organisatie: UKWIR
D deelnemers UK waterbedrijven
O budget: 10 M/per jaar
D na afbouw van collectieve opdracht aan WRc, een nieuwe start voor een collectief programma
D alleen coördinatie, geen projectmanagement
D uitvoering door waterbedrijven en onderzoekbureaus;
D projectmanagement door waterbedrijven
D onderzoekthema's gericht op waterkwaliteit en distributie (niet concurrentie gevoelig)
BELGIË
D organisatie: SVW
• deelnemers Vlaamse waterleidingbedrijven
D budget: 2 M/ per jaar
D coördinatie en deels zelf uitvoering
D intensieve samenwerking met deelnemende bedrijven en universiteiten
D overeenkomende onderzoekthema's met NL
ZUID-AFRIKA
D organisatie: WRc-SA
D budget: 8 M/per jaar
D heffing via waterprijs (overheid)
D voert zelf geen onderzoek uit, wel projectmanagement
D beperkte binding met gebruikers van onderzoek
D managementkosten 20%
G onderzoekthema's gericht op de gehele waterketen
DUITSLAND
D organisatie: DVGW en o.a. TZW
D onderzoek versnipperd
FRANKRIJK
D organisatie: 2 grote geprivatiseerde bedrijven met eigen onderzoekcentra (CIRSEE en Anjou)
en enkele overheid-onderzoekinstellingen (CRECEP, LHNRSP)
D beperkte samenwerking
NOORWEGEN
D organisatie: Norges forskningsrad
D in 1996 start een vijfjaren onderzoekprogramma
D met NL overeenkomende thema's
ITALIË en ZWEDEN
D voorbereidingen voor een collectief programma

drinkwaterketen bestrijken en minder
aandacht besteden aan kennisoverdracht
en implementatie in de praktijk. Voorts
worden de programma's versnipperd over
meerdere onderzoekcentra uitgevoerd.
Ook vindt veel onderzoek plaats bij de
waterleidingbedrijven zelf. Er zijn vaak
overlappingen en dubbelingen in het uitgevoerde onderzoek. Verder valt op dat het
onderzoek in de regel verder van de praktijk afstaat en dat, met uitzondering van
de onderzoekcentra van de grote geprivatiseerde bedrijven in Frankrijk en de WRc
in Engeland er geen instellingen zijn die
het hele traject van bron tot tap bestrijken.
Uitbreiding van het VEWIN-onderzoekprogramma door internationale
samenwerking
De overlap tussen het VEWIN-onderzoekprogramma en de collectieve onderzoekprogramma's in andere landen biedt aanknoping voor internationale samenwerking
gericht op inhoudelijke afstemming en
bundeling van krachten voor fondsverwerving. Vanuit de wens van de VEWINCommissie Onderzoek om, bij gelijkblijvende (financiële) input, het onderzoek
uit te breiden, heeft Kiwa eind 1994 het
initiatief genomen tot de vorming van een
platform van Europese Water Research
Instellingen (EWRI). Naast Kiwa Onderzoek en Advies zijn in EWRI vertegenwoordigd het Studiecentrum voor Water
(SVW, België), de WRc (Engeland),
het Technologiezentrum Wasser (TZW,
Duitsland), Centre de Recherche de
Compagnie Général des Eaux (Anjou,
Frankrijk), Centre International de Recherche-Lyonnaise des Eaux (Cirsee, Frankrijk)
en Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC, Portugal). Behalve afstemming van programma's om dubbel werk te
voorkomen, is het indienen van gezamenlijke onderzoekprojecten ter financiering
door de Europese Unie een belangrijke
doelstelling van het platform. Eind 1995
zijn drie projecten ingediend, begin 1996
volgt een vierde. Deze projecten hebben
betrekking op protozoa, bestrijdingsmiddelen, bromaat en lood. Vooruitlopend op
een structurele afstemming van onderzoek
en het aangeven van prioriteiten hierin,
heeft EUREAU, de vereniging van waterleidingbedrijven in Europa haar steun
uitgesproken voor deze projecten.
Dat internationale samenwerking loont is
al gebleken [14].In 1995 heeft de EU
aanvullende fondsen beschikbaar gesteld
voor de volgende onderwerpen uit het
VEWIN-onderzoekprogramma: 'Kunstmatige Infiltratie', 'testmethoden leidingmaterialen' en 'referentiematerialen voor
chemische analyses'. Deze projecten zijn
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tot stand gekomen vóór de oprichting van
EWRI. Kiwa opereert hier in gelegenheidscombinaties van Europese onderzoekcentra.

TABEL II - Deelnemers 'collectiefonderzoek in
verandering'.

De afstemming van onderzoekprogramma's
is tot nu bilateraal vormgegeven. Zo zijn in
1995 afspraken gemaakt met de SVW en
de AWWARF over gezamenlijke projecten
op het gebied van de membraanfiltratie en
met UKWIR over kwaliteitsveranderingen
in het leidingnet. De komende jaren
zal deze samenwerking naar andere
onderzoekcentra en werkvelden worden
uitgebreid.
De internationale samenwerking lijkt een
krachtig middel om rond het gezamenlijke
VEWIN-onderzoek een 'V-schil' te creëren
van extra onderzoekopbrengsten zonder
dat daar een verhoging van het gezamenlijke onderzoekbudget tegenover staat
(zie afb. 3). Deze schil bestaat verder uit
de al bestaande componenten, zoals deelnames van waterleidingbedrijven in afzonderlijke projecten, onderzoekopdrachten
die geheel door derden worden gefinancierd, maar met ook voor de waterleidingbedrijven nuttige resultaten, en opbrengsten uit verkoop van onderzoekprodukten
buiten de waterleidingsector (royalties,
software e.d.). In 1995 had de subsidieschil een omvang van 500 kf (3,5%).
Voor 1996 wordt gemikt op het dubbele.
Collectief onderzoek in verandering
Niet alleen in de drinkwatersector maar
ook in andere onderdelen van het bedrijfsleven in Nederland wordt gezamenlijk
onderzoek uitgevoerd. In opdracht van
Kiwa is een beperkte studie uitgevoerd
naar de ontwikkelingen in andere branches
en de effecten ervan op de opzet en uitvoering van collectieve onderzoekprogramma's. Tabel II geeft de instellingen die bij
het onderzoek zijn betrokken. Het betreft
zowel instanties die gezien kunnen worden
als opdrachtgever voor het onderzoek als
instellingen die de uitvoering van het

royalties, software

100%financiering
bvoverheid, EU,.

afstemming onderzoek (SVW)en
gezamenlijke financiering (AWWA RF)

Opdrachtgevers collectief onderzoek:
ü STOWA
D RTM-VNP (papier- en kartonfabrikanten)
• Stichting Bouwresearch (SBR)
Opdrachtnemers collectief onderzoek:
G GASTEC NV
D Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO)
D Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi)
• TNO Papier en Karton

onderzoek voor hun rekening nemen. De
studie is uitgevoerd door het bestuderen
van de beschikbare documentatie en het
houden van interviews met de directies van
de betrokken organisaties.
De meeste organisaties voor collectief
onderzoek hebben sinds het einde van de
jaren tachtig ingrijpende veranderingen
ondergaan. De veranderingen betreffen
inhoudelijke wijzigingen van het onderzoekprogramma, een sterkere invloed van
de opdrachtgever op de inhoud van het
programma, wijziging in de omvang van de
beschikbare middelen en in sommige
gevallen ook aanpassing van de onderzoekorganisatie zelf. Oorzaken van deze veranderingen moeten gezocht worden in de
veranderingsprocessen die zich binnen de
afzonderlijke sectoren voltrekken, waarbij
het belangrijkste proces de marktoriëntatie
is. Klantgerichtheid, produktdifferentiatie,
prijsconcurrentie en kostenbeperking gaan
daarmee hand in hand. Ook hebben fusies
en strategische samenwerkingsverbanden
van de bedrijven hun effect op de collectieve onderzoekprogramma's. Het streven
naar klantgericht werken binnen de
verschillende branches leidt ertoe dat de
branches zelf zich meer als klant gaan
opstellen en meer zeggenschap willen bij
de inhoud en uitvoering van het collectieve
onderzoekprogramma. Zowel voor de
opdrachtgever als de opdrachtnemer een
goede ontwikkeling die de kwaliteit van
het onderzoek ten goede komt.

aanvullende onderzoek voor
individuele waterleidingbedrijven

aanvullende financiering (50%)
EU, NOVEM,...
EWRIactiviteiten
Afb. 3. - Uitbreiding van
hetgezamenlijke onderzoek door fondswerving.

TABEL III - Randvoorwaarden en succesfactorenvoor
collectiefonderzoek (bron: RW-studie).
RANDVOORWAARDEN
• gemeenschappelijke onderzoekinteresse
op noncompetitief terrein (bundeling van
fondsen, delen van kosten)
D aanwezigheid van subsidies voor collectief onderzoek
D een aanhoudende behoefte tot branchevreemd onderzoek door externe eisen en
regels van de overheid
D de aanwezigheid van onderzoekbehoefte
bij een groep verwante bedrijven die elk
voor zich niet in staat zijn tot het formuleren van onderzoekvragen
SUCCESFACTOREN
D directe invloed van participerende
bedrijven op de researchorganisatie
D signaleren knelpunten en problemen bij
de participerende bedrijven (meedenken
en doen)
D terughoudendheid researchorganisatie bij
opstelling onderzoekprogramma
D samenwerking met bedrijven tijdens
uitvoering onderzoek (op locatie)
D bedrijfsspecifieke uitwerking van de
onderzoekresultaten
D kennisoverdracht op maat
D benutten van subsidiemogelijkheden voor
collectief onderzoek

De studie komt tot een aantal randvoorwaarden en succesfactoren voor de opzet
en uitvoering van collectieve onderzoekprogramma's (zie tabel III). Een aantal van
de randvoorwaarden zullen in de toekomst
ook voor de bedrijfstak Drinkwatervoorziening van toepassing zijn. De succesfactoren
kunnen gezien worden als een uitdaging
voor de uitvoerders van het onderzoekprogramma. Met activiteiten op het gebied
van de (inter)nationale samenwerking en
fondswerving en de reorganisatie van de
begeleidingstructuur wordt getracht hierop
in te spelen.
De toekomst van het gezamenlijke
onderzoekprogramma
De waterleidingbedrijven zijn de laatste
jaren in woelig water terechtgekomen,
zie de Vakantiecursus 1995 [15]. Om in
te spelen op de bedreigingen maar ook
om kansen te benutten is op een aantal
gebieden toegepast onderzoek nodig.
Onderzoek waarvoor het net als in het
verleden zal lonen om de krachten te
bundelen.
Binnen het bestaande onderzoekprogramma mag er vanuit gegaan worden dat
ook in de komende periode de vier hoofdthema's (zie afb. 1) aan bod blijven komen,
met daarbij de kanttekening dat een
verschuiving van curatief ('end of pipe')
naar preventief onderzoek zinvol is en dat,
gezien onder meer de problematiek van de
persistente protozoa, de biologische aspecten meer aandacht zullen moeten krijgen.
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Ontwikkelingen binnen en buiten de
waterleidingsector pleiten verder voor
nieuwe onderzoekvelden, bijvoorbeeld
'normstelling en risico-evaluaties' en
'consumentenperceptie'. Bij het eerste veld
moet niet zozeer gedacht worden aan eigen
(duur) onderzoek maar aan het volgen en
beoordelen van de ontwikkelingen om als
een goede gesprekspartner voor de overheid op te kunnen treden. Het tweede veld
past geheel in de meer klantgerichte
opstelling van de bedrijfstak. Een goed
beeld van consumentengedrag en consumentenbeleving vergt wel meer dan een
enquête, zoals uit onderzoek blijkt [16].
Verder zal de schaalvergroting in de
bedrijfstak drinkwatervoorziening met
vooralsnog de vorming van regionale clusters, haar invloed hebben op het gezamenlijke onderzoekprogramma. Het ligt voor
de hand dat vanuit deze clusters, veelal
gerelateerd aan de eigen bronnenproblematiek, eigen meer specifieke onderzoekvragen worden geformuleerd.
Daarnaast begeven de waterleidingbedrijven zich in toenemende mate op andere
werkterreinen zoals de levering van industriewater en de zuivering van afvalwater.
Ook deze werkvelden kennen hun eigen
onderzoekvragen. Beide ontwikkelingen
vragen 'onderzoek op maat' en het is voorstelbaar dat naast het collectieve onderzoek
dat zich richt op thema's die voor alle
bedrijven van belang zijn (waterkwaliteit,
waterdistributie) er projecten worden uitgevoerd direct gericht op en gefinancierd
door clusters van bedrijven.
Bij het uitvoeren van het noodzakelijke
onderzoek zal ook in de toekomst het
optimaal benutten van samenwerkingsverbanden en aanvullende fondsen voordelen
bieden. Naast de bundeling van krachten
en de daarmee gepaard gaande kostenbesparing binnen de bedrijfstak leidt dit
ertoe dat de output van de collectieve
onderzoekgulden aanzienlijk wordt
vergroot.
Schematisch ontstaat het volgende toekomstbeeld (zie afb. 4). Een kenniscentrum
dat zich richt op het verzorgen van kennisoverdracht naar de bedrijven en het volgen
van de ontwikkelingen en het onderhouden van het (inter)nationale netwerk, een
collectief onderzoekprogramma voor alle
participerende bedrijven met daar omheen
de uitbreidingen die door fondswerving en
samenwerking worden vormgegeven en
vervolgens het maatwerk voor clusters van
bedrijven. Ook voor deze laatste schil
behoort het verkrijgen van subsidies e.d.
tot de mogelijkheden.
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Aft). 4. - Hel gezamenlijke onderzoek in de toekomst.

Slotbeschouwing
Wanneer de achterliggende 48 jaar wordt
overzien, kan geconcludeerd worden dat
de bedrijfstak waterleidingbedrijven een
omvangrijk gezamenlijk onderzoekprogramma heeft vormgegeven en daarvoor
een onderzoekinstituut heeft geëquipeerd,
zodat ondanks de verslechterde kwaliteit
van de bronnen de bereiding van voldoende en betrouwbaar drinkwater mogelijk
blijft.
Als het onderzoek de maatschappelijke
ontwikkelingen volgt, de output bij gelijkblijvend budget wordt vergroot ('de onderzoekgulden wordt een daalder waard')
en ingespeeld wordt op de behoefte aan
onderzoek op maat, dan zal het collectieve
onderzoekprogramma van de waterleidingbedrijven ook in de toekomst blijven
lonen. Een onderzoekprogramma dat er
mede voor kan zorgen dat de waterleidingbedrijven ook in de woelige wateren van
vandaag de dag goed op koers blijven voor
het leveren van betrouwbaar en goed
drinkwater en de reputatie van de bedrijfstak in het buitenland blijft zo als zij nu is:
uitstekend!
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Aandeelhouders akkoord met
oprichting Waterbedrijf
Gelderland
In een extra ingelaste Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij zowel de
Waterleiding Maatschappij Gelderland
(WMG) als de Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland (WOG) hebben de
aandeelhouders (Gemeenten en Provincie)
van beide bedrijven op 18 april jl. unaniem
ingestemd met het voorstel tot oprichting
van een gezamenlijke dochteronderneming
onder de naam WaterbedrijfGelderland.
In het Waterbedrijf Gelderland is ook
voor de toekomst de basis gelegd voor
een democratische controle door betrokken
overheden op een belangrijke nutsvoorziening, de produktie en levering van
drinkwater. Het nieuwe bedrijf stelt zich
bovendien open voor de wateractiviteiten
van de Nuon.
Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland levert drinkwater aan ruim
190.000 klanten in de Gelderse Achterhoek,
Waterleiding Maatschappij Gelderland
voorziet 280.000 klanten in het Gelderse
rivierengebied en een groot deel van de
Veluwe van zuiver Gelders water.
Het gezamenlijke Waterbedrijf Gelderland
staat daarmee voor de levering van drinkwater aan nagenoeg 70% van de Gelderse
bevolking. (Persbericht WMG/WOG)

