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Beperking van geurhinder door inzet van lavafilters

Inleiding
Bij verwerking van huishoudelijk afvalwater en zuiveringsslib treden emissies
van zwavel- en stikstofverbindingen en
vluchtige organische stoffen op. Veel
van deze stoffen hebben een lage geurdrempel, waardoor hinderlijke geuremissies kunnen optreden. De aard en de
mate van de optredende geuremissie zijn
afhankelijk van een aantal factoren. Drie
belangrijke factoren zijn de samenstelling
van het afvalwater of het slib, de wijze van
transport naar de verwerkingsinstallatie en
de wijze van verwerking. Als het afval-

dit vereist een regelmatige controle van en
onderhoud aan het filter.
Lavafilters
Lavafilters bestaan uit (kunststof) cilinders
gevuld met laagsgewijs opgebouwde lavakies, waarbij de biofilm is gehecht aan de
deeltjes.
Aanvoer van de lucht vindt evenals bij een
compostfilter via een luchtverdeelsysteem
in de bodem van het filter plaats. De
inklinking van lavakies is zeer gering,
zodat de werking gedurende lange tijd
optimaal blijft. De drukval over een lava-
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water of slib, bijvoorbeeld bij ontvangst
in de installatie, door menging of voorbeluchting in intensief contact wordt
gebracht met lucht dan zal een relatief
hoge geuremissie optreden. De procesonderdelen op de installatie waarbij
relevante geuremissie optreedt kunnen
worden afgedekt en geventileerd. De
ventilatielucht kan worden behandeld in
compost- of lavafilters.
Compostfilters
Compostfilters bestaan doorgaans uit een
rechthoekige (kunststof) bak waarin zich
het filtermateriaal (compost, turf etc.)
bevindt, eventueel vermengd met
structuurmateriaal, zoals schors en heide.
De filterbedhoogte bedraagt meestal 1à
1,5 meter. Aanvoer van de te behandelen
lucht vindt plaats via een luchtverdeelsysteem in de bodem van het filter. De
oppervlaktebelasting van compostfilters
bedraagt 50 tot 150 m 3 lucht per m 2
oppervlak per uur. Door inklinking van
het filtermateriaal kan kanaalvorming
optreden, waardoor de werking van het
filter sterk afneemt. Ook kan door inklinking de drukval over het filter sterk
toenemen. De werking kan ook worden
verminderd door de ophoping van
afbraakprodukten in het filter. Een bekend
voorbeeld hiervan is verzuring van het
filter bij hoge concentraties H 2 S in de
ingaande luchtstroom. Om een goede
werking van het filter te krijgen, moeten
de procescondities goed worden beheerst,

filter is laag. Bij een filterhoogte tot drie
meter zijn oppervlaktebelastingen tot
500 m 3 /m 2 -h goed mogelijk. Door het
filter regelmatig te besproeien met effluent
worden nutriënten gedoseerd, afbraakprodukten afgevoerd en de vochthuishouding geregeld. Een standaardbevochtiging is 30 l/m2-h gedurende enkele
minuten per uur. Deze procesvoering leidt
tot een goede beheersing van de procescondities in het filter zonder dat regelmatige controle of onderhoud nodig zijn.
De bedrijfszekerheid is groter en het
ruimtebeslag is kleiner dan bij inzet van
een compostfilter. In afbeelding 1is de
opbouw van een lavafilter weergegeven.
Onderzoeken
In opdracht van Waterschap De Dommel/
A/b. I - Schematische weergave lavafilter.

Samenvatting
De verwerking van afvalwater en
zuiveringsslib kan geuremissie
veroorzaken. Afhankelijk van de
situatie kan hierdoor hinder
optreden in de omgeving van de
verwerkingsinstallatie. Deze hinder
kan worden voorkomen door afdekking van geuremissie veroorzakende procesonderdelen en inzet van biologische filters voor
ventilatieluchtbehandeling. In de
afgelopen jaren zijn door de
GTD-Oost Brabant een aantal
onderzoeken verricht naar geuremissiebeperking door de inzet van
zogenaamde lavafilters. Met lavafilters zijn goede resultaten behaald,
bovendien leveren ze in vergelijking
met compostfilters voordelen in de
zin van minder onderhoud en
beperkter ruimtebeslag op.

GTD Oost Brabant zijn in de afgelopen
jaren verschillende onderzoeken verricht
naar het effect van lavafilters voor geuremissiebeperking. Eén van de bij de
onderzoeken gebruikte proeffilters is op
de foto weergegeven. De onderzoeken zijn
uitgevoerd door Tauw en Witteveen+Bos,
beide gevestigd te Deventer, en hebben
plaatsgevonden aan drie installaties, te
weten de:
- slibontwateringsinstallatie Mierlo;
- rwzi Eindhoven;
- rwzi Tilburg-Noord.
Onderzoek slibontwateringsinstallatie
Mierlo
Tauw heeft in de periode van oktober
1993 tot januari 1994 een onderzoek naar
de behandeling van de proceslucht van
de slibbuffers van de slibontwateringsinstallatie Mierlo verricht. De kentallen
van de huidige situatie zijn in tabel I opgenomen.
TABEL I- Huidige slibbuffers slibontwateringsinstallatieMierlo.
10.000 m 3 /week
90%via persleiding (2,5%d.s.)
10%via tankwagens (4,0% d.s.)
Inhoud slibbuffers 2 *2.400 m3
Luchtbehandelingssysteem
2*2.500 m3-h
Aanvoer
ingedikt slib
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'
LUCHTVERDEELSYSTEEM

Het ligt in de bedoeling de buffers te
voorzien van een mengsysteem met luchtblowers en inblaaslansen gemonteerd aan
een in de tank ronddraaiende brugconstructie. Door deze menging in de slibbuffers zullen naast de al bestaande hoge
geuremissie extreem hoge geuremissies
vrijkomen. Het is de bedoeling dat be-
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handeling van deze geurvracht plaatsvindt
in lavafilters. Om de voorgestelde maatregelen te beproeven en de nieuwe
procescondities te simuleren is in één van
de tanks een proefmengsysteem aangebracht en is een proef-lavafilter
geplaatst.

onderdelen van de slibontwateringsinstallatie.
Voor de verwijdering van de geurcomponenten is een proeflavafilter ingezet. Dit filter is geënt met zuiveringsslib
en (standaard) bevochtigd met effluent
van de rwzi Eindhoven. In totaal zijn
gedurende acht meetdagen geurrendementsmetingen uitgevoerd. De
resultaten van de geurmetingen zijn in
tabel II gegeven.

De doelstelling van het onderzoek was
tweeledig:
1. vaststellen van het effect van het mengsysteem;
2. vaststellen van het rendement van het
lavafilter.

Afb 2 - Rendement lavafilter bijverschillendegeurbelastingen.

geurconcentratie en de samenstelling van
de lucht kunnen aanleiding geven tot een
toename van de adaptatietijd en verslechtering van het rendement;
4. na de opstartfase van de lavafilters is
een rendement van 98-99% haalbaar
gebleken.

Het grootste deel van de geuremissie
wordt veroorzaakt door vluchtige verbindingen, zoals vetzuren, methylsulfiden,
mercaptanen en aminen. De gemeten
concentraties H 2 S in de ingaande luchtstroom van het lavafilter fluctueerden
namelijk tussen de 5 en 15 ppm. In de
behandelde luchtstroom is geen H 2 S
aangetoond.

Medio september 1993 is de proefinstallatie opgestart. Op een aantal
plaatsen zijn onder- en bovenin de slibbuffer, op basis van de indamp- en gloeirest, de samenstelling en menging van het
slib bepaald. Uit de metingen volgde dat
het verschil tussen de hoogste en laagste
gemeten droge-stofgehalten in de niet
gemengde slibbuffer circa 0,5 % d.s.
bedroeg. Door menging met lucht werd
de homogeniteit verbeterd waardoor het
verschil in droge-stofgehalte werd gereduceerd tot circa 0,1%d.s.

Onderzoek rwzi Eindhoven
Witteveen+Bos heeft in augustus 1993
geurrendementsmetingen uitgevoerd aan
een op de rwzi Eindhoven opgesteld
proef-lavafilter van de GTD. De hoogte
van het filterbed bedroeg 1m. Het filter,
geënt met zuiveringsslib, werd (standaard)
bevochtigd met effluent van de rwzi. Het
filter behandelde de lucht afkomstig van
de (afgedekte) goot van de voorbezinktank.
Ook zijn metingen verricht aan één van
de bestaande compostfilters, voorzien
van nieuw geadapteerd vulmateriaal.

Uit de resultaten van de geurmetingen zijn
de volgende conclusies te trekken:
1. het rendement van de verwijdering van
de geurcomponenten neemt sterk toe met
een afnemende belasting, uitgedrukt in het
aantal ge/m 3 lava/h, het verloop is weergegeven in afbeelding 2;
2. in de opstartperiode (adaptatietijd 2 tot
4 weken) is de werking van het filter niet
optimaal;
3. het lavafilter werkt optimaal bij een
stabiele bedrijfsvoering. Fluctuaties in de

Uit metingen van de geuremissie van de
wel en niet beluchte tank bleek dat de
geuremissie door het mengsysteem met
een factor 10werd verhoogd, wat naar
verwachting zal leiden tot een afname
van de geuremissie vanuit de overige
TABEL II - Resultaten geurrendcmentsmetingen Mierlo.
Daium
lijd

Buitenluchttemperatuur

cc)

di 12/10/93
13:30-14:30
« o 13/10/93
11:50-12:50
ma 2 5 / 1 0 / 9 3
14:30-15:15
ma 15/11/93
13:40-14:40
do 18/11/93
12:50-13:50
ma 2 0 / 1 2 / 9 3
12:30:13:40
do 2 3 / 1 2 / 9 3
10:45-12:00
do 18/01/94
13:15-14:15
3

Beluchte
slibbuffer
(ge/m 3 )

Belasting
lavafilter
im 3 /(m 2 -h))

Na lavafilter
(ge/m 3 )

r/%

Na compostfilter*
(ge/m 3 }

n%

15

1.420.000

300

327.000

74

266.000

81

19

827.000

300

77.000

91

294.000

77

13

1.980.000

300

621.000

59

-

-

10

209.000

100

3.700

98

-

-

0

85.300

100

1.070

99

-

-

5

228.000

200

2.100

99

-

-

4

150.000

200

1.400

99

-

-

9

123.000

500

2.400

98

-

-

Na compostfilter*
(ge/m 3 )

r/%

2

Belasting 100 (m /(m -h))
TABEL III - ResultatengeurrendementsmetingengootvoorbezinktankrwziEindhoven.
Daium
tijd

Buitenluchttemperatuur

(°C)
di31/8/93
10:45-12:55
di31/8/93
10:45-12:55
gemiddeld

Onbehandelde
lucht
(ge/m 3 )

Belasting
lavafilter
(m 3 /(m 2 -h))

N a lavafilter
(ge/m 3 )

n%

21

33.900

100

470

99

107

>99

21
21

16.000
23.300

100
100

430
450

97
98

137
120

>99
99

Belasting 32 m 3 /(m 2 -h))

De doelstelling van dit onderzoek was na
te gaan of de behandeling van de onder
de goot van de voorbezinktank afgezogen
lucht met succes kan plaatsvinden met
behulp van lavafilters.
Er zijn in tweevoud metingen verricht van
de lucht uit de goot van de voorbezinktank
en in tweevoud van de lucht na het lavafilter en na het compostfilter. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven
in tabel III.
Er werd geen H,S in zowel de onbehandelde als de behandelde lucht waargenomen (detectiegrens ca. 1ppm).
Uit de resultaten van dit onderzoek kan
worden geconcludeerd dat lavafilters met
succes kunnen worden ingezet voor de
verwijdering van geur afkomstig van een
goot van de voorbezinktank. Het behaalde
rendement bedroeg circa 98%.
Onderzoek rwzi Tilburg-Noord
Witteveen+Bos heeft in mei 1994 geurrendementsmetingen uitgevoerd aan een
op de rwzi Tilburg-Noord opgesteld
proef-lavafilter van de GTD. De hoogte
van het filterbed bedroeg 3 m. Het filter is
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teerde lucht voor te komen. Deze stoffen
worden kennelijk niet of slechts in geringe
mate door het lavafilter afgebroken als
deze kortstondig worden aangeboden.
Het lavafilter is dan niet in staat zich te
adapteren.
Het verschil in rendement tussen de lavafilter op de rwzi Eindhoven en de rwzi
Tilburg-Noord is waarschijnlijk ook het
gevolg van minder goed afbreekbare
stoffen in de aangeboden lucht van de
rwzi Tilburg-Noord. Daar wordt een
groter aandeel industrieel afvalwater
aangevoerd. Naar de herkomst van deze
vluchtige stoffen wordt een onderzoek
uitgevoerd.

Eenproeffilter metlavakics metopdevoorgrondcompostfilters.

geënt met zuiveringsslib en werd
(standaard) bevochtigd met effluent van
de rwzi. Het filter behandelde de lucht
afkomstig van de (afgedekte) influentaanvoervijzels.
Op een dag met een normale dwa-aanvoer
van afvalwater zijn geurrendementsmetingen uitgevoerd bij een oppervlaktebelasting van 300 m 3 /(m 2 -h) en bij een
oppervlaktebelasting van 100 m 3 /(m 2 -h).
Het doel van dit onderzoek was het
bepalen van het geurverwijderingsrendement van een lavafilter bij deze
verschillende oppervlaktebelastingen.
Bij de verschillende oppervlaktebelastingen zijn in tweevoud geurmetingen verricht van de lucht afkomstig
van de aanvoervijzels en in tweevoud van
de lucht na het lavafilter. De resultaten
van dit onderzoek zijn weergegeven in
tabel IV.
De H 2 S-concentraties zijn tijdens het
onderzoek bij de rwzi Tilburg-Noord niet
gemeten.

Uit de resultaten van de metingen blijkt
het geurverwijderingsrendement van het
lavafilter bij beide oppervlaktebelastingen
circa 90% te zijn. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de te behandelen geurconcentratie in beide gevallen aanzienlijk
verschilt. De geurconcentraties van de
lucht afkomstig van de aanvoervijzels
fluctueren in de tijd. Uit eerdere op de
rwzi Tilburg-Noord uitgevoerde H 2 S- en
koolwaterstofmetingen is gebleken dat
fluctuaties in de emissies van een factor 10
niet ongewoon zijn.
Het lavafilter op de rwzi Tilburg-Noord
vertoonde een lager rendement dan het
lavafilter op de rwzi Eindhoven. Ook
bleek het lavafilter op de rwzi TilburgNoord af en toe door te slaan. Er werd
dan duidelijk een andere (chemische)
geur waargenomen dan de gronderige
geur van het lavafilter. De metingen zijn
overigens uitgevoerd terwijl geen doorslag
werd waargenomen. Tijdens het doorslaan
bleken tolueen en xyleen in de geëmit-

TABEL IV - Resultaten geurrendenu mtsmetingen aanvoervijzels rwzi Tilburg-Noord.
Datum
tijd

Buitenluchtlemperaiuur

(°C)
do 05/05/94
11:15-11:45
do 05/05/94
11:45-12:15
gemiddeld
do 05/05/94
13:00-13:30
do 05/05/94
13:30-14:00
gemiddeld

Aanvoer
vijzels
(ge/m 3 )

Belasting
lavafilter
(m 3 (m 2 -h))

Na lavafilter
(ge/m 3 )

n%

18

110.000

300

11.000

90

18
18

120.000
115.000

300
300

11.000
11.000

9]
90

19

12.000

100

1.400

88

19
19

10.000
11.000

100
100

690
980

93
91

Lavafilters versus compostfilters
Lavafilters worden in toenemende mate
ingezet voor de beperking van geuremissies van rwzi's en slibbehandelingsinstallaties. Naast de al genoemde voorbeelden zijn toepassingen bekend bij
onder andere het Hoogheemraadschap
West-Brabant, het Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden, het
Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland en
het Zuiveringschap West-Overijssel. De
belangrijkste redenen van inzet van lavafilters in plaats van compostfilters zijn het
beperktere ruimtebeslag en de lagere
kosten van onderhoud. Zoals mede uit de
resultaten van de beschreven onderzoeken
blijkt kunnen met lavafilters bij oppervlaktebelastingen tot 300 m 3 /m 2 -h. verwijderingsrendementen worden behaald
groter of gelijk aan compostfilters bij
belastingen tot 100 m 3 /m 2 -h. De lagere
kosten van onderhoud hangen samen met
het gegeven dat compostfilters regelmatig
moeten worden omgewerkt. Daarnaast
moet het compostmateriaal regelmatig
worden vervangen. Inklinking van
het filtermateriaal treedt bij lavafilters
nauwelijks op, zodat regelmatig en intensief onderhoud niet nodig is. De
nutriënten worden aangevoerd via effluent
en het afspoelen voorkomt ophoping
van gevormde stoffen, mede hierdoor
is vervanging van het filtermateriaal in
de eerste tien jaar niet aan de orde.
De investeringskosten zijn hoger dan
bij een compostfilter, maar deze hogere
kosten worden gecompenseerd door
lagere kosten van onderhoud, lagere
energiekosten (beperkte luchtweerstand)
en het minder frequent vervangen van het
materiaal.
Resumerend kan worden gesteld dat de
inzet van een lavafilter bij vergelijkbare
exploitatiekosten leidt tot een lager
ruimtebeslag, een hogere bedrijfszekerheid en minder onderhoud.

Wa te T o p l e i d i n g e n

Functieopleidingen Waterleidingtechniek
in najaar van 1996van start

Inleiding
In het najaar van 1996 start Wateropleidingen met defunctieopleidingen Waterleidingtechniek. Het gaat om vijf nieuwe
opleidingen, die een vervolg zijn op de
Basisopleidingen Waterleidingtechniek. Met de
start van deze opleidingen kunnen medewerkers van waterleidingbedrijven een tweedelig opleidingstraject volgen. Eerst wordt
een brede basis gelegd en vervolgens volgt
een specialisatie in de waterleidingtechniek.
Dat dit een aantrekkelijk aanbod is,
blijkt uit het grote aantal medewerkers dat
zich nu al heeft aangemeld voor de functieopleidingen. De meeste cursusgroepen
beschikken nu al over het vereiste minimum aantal aanmeldingen en gaan dit
najaar zeker van start. Van deze groep
medewerkers beschikt iedereen over het
diploma Middelbare of Hogere Waterleidingtechniek (MWT/HWT) of over
het diploma Basisopleiding Waterleidingtechniek. Na het afronden van een functieopleiding beschikken zij vervolgens ook
over de vakkennis en vaardigheden die
bij hun functiegebied horen. Wateropleidingen heeft inmiddels ook plannen
om een vervolg op deze functieopleidingen
te ontwikkelen. Het gaat hierbij om een
verdere specialisatie van één of meer dagen
en het opfrissen of actualiseren van de in
de functieopleidingen opgedane kennis
en vaardigheden.
In februari jl. heeft Wateropleidingen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over het
nieuwe opleidingsaanbod. Hieraan namen
in totaal ruim 150 afdelingshoofden,
personeelsfunctionarissen, (oud)cursisten,
docenten en examinatoren deel. In dit
artikel wordt nogmaals kort weergeven
hoe de functieopleidingen zijn opgebouwd
en wat hun plaats is ten opzichte van de
basisopleidingen en de Middelbare en
Hogere Waterleidingtechiek.
Nieuw opleidingsaanbod:
functieopleidingen
De functieopleidingen worden momenteel
ontwikkeld door ongeveer 20 deskundigen
uit de verschillende waterleidingbedrijven.
Ze worden daarbij ondersteund door
Onderwijskundig Bureau Pragma.
In 1995 is de eerste functieopleiding voor
inspecteurs en adviseurs reeds van start
gegaan en succesvol afgerond.

procesvoering
produktie

nieuwbouw
van
produktiemiddelen

winningen zuivering

waterleidingtechnischekennis
basisopleiding
drinkwaterproduktie

OF
hogere
waterleidingtechniek

middelbare of hogeretechnischekennis
middelbare
technische school

hogere
technische school

- Bedrijfsvoering Distributie
- Ontwerp Distributie
- Uitvoering en Beheer Distributie
- Controle en Advies Drinkwaterinstallaties.
Hieronder volgt een overzicht van de doelgroep en de inhoud van de opleidingen.
Nieuwbouw van Produktiemiddelen
De opleiding is bedoeld voor projectingenieurs en ontwerpers van installaties
voor de drinkwaterproduktie. Aan de
orde komt onder andere het ontwerpen
van putkoppen, filters, bergingen en
doseerinstallaties. Tijdens deze 'pittige'
opleiding wordt daadwerkelijk in groepjes
een installatie ontworpen, waarbij de
cursisten wisselend de rol van projectleider
vervullen.
ProcesvoeringProduktie
De opleiding is bedoeld voor procesoperators en richt zich op het beheer van
pompputten, voorraadbekkens, reinwaterbergingen en zuiveringsinstallaties. Aan de
orde komen onder andere ook besturingen
en het afhandelen van storingen.

Voor de sector drinkwaterproduktie
komen er in 1996 twee functieopleidingen,
namelijk:
- Nieuwbouw van Produktiemiddelen
- Procesvoering Produktie

BedrijfsvoeringDistributie
Bij deze opleiding, die op HBO-niveau
wordt gegeven, staat het leidinggeven
aan de afdelingen die zorgdragen voor
het ontwerpen, aanleggen en beheer
van het leidingnet centraal. Belangrijke
onderwerpen in de opleiding zijn: het
opstellen van afdelingsbegrotingen; het
opstellen en bewaken van budgetten; het
coördineren van verschillende taken;
het beoordelen van (ontwerp)voorstellen
en het opstellen van ARBO- en milieubeleid.

Voor de sector drinkwaterdistributie
komen er in totaal vier functieopleidingen,
namelijk:

Ontwerp Distributie
De opleiding is bedoeld voor ontwerpers
van transport-, distributie- en aansluit-

leidingen. In de opleidingen komen
onder andere aan de orde: het opstellen
van begrotingen, materiaalkeuze en
reserveren van materialen. Het gehele
ontwerpproces wordt doorlopen.
Uiteraard wordt er tijdens de opdrachten
projectmatig gewerkt.
UitvoeringenBeheerDistributie
De aanleg en het beheer van het leidingnet
staat centraal in deze opleiding voor
opzichters. In de opleiding komen onder
andere aan bod: het voorbereiden en
begeleiden van de aanleg, het mede
bewaken van het budget; het opstellen
en uitwerken van onderhoudsprogramma's,
met name van spuiprogramma's en het in
en uit bedrijf nemen van het leidingnet.
ControleenAdvies Drinkwaterinstallaties
De opleiding is bedoeld voor inspecteurs
en adviseurs van drinkwaterinstallaties.
De opleiding behandelt het beoordelen
van een ontwerp; het controleren van
huishoudelijke en industriële drinkwaterinstallaties en het adviseren met betrekking tot deze installaties, het geven
van voorlichting en het afhandelen van
klachten.
Verdieping Winning en Zuivering
Momenteel wordt lesmateriaal geschreven
voor devakgebieden Winning en Zuivering.
Delen uit het lesboek worden in ieder
geval gebruikt in de opleidingen Procesvoering Produktie en Nieuwbouw van
Produktiemiddelen. Daarnaast zijn er
plannen om een verdieping Winning en
Zuivering aan te bieden in aansluiting op
de Basisopleiding Produktie. De opleiding
zal zich, net als de twee basisopleidingen,
hoofdzakelijk richten op kennisoverdracht,
maar dan op HBO-niveau en hoger.
De toepassing in de praktijk komt in
de functieopleidingen aan bod.
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Tijdsduur
De doorlooptijd van een functieopleiding
is ongeveer 6 maanden. De cursist zal
12 tot 15 lesdagen besteden in Utrecht.
Daarnaast wordt ongeveer 200 uur besteed
aan zelfstudie en aan het maken van
vragen en opdrachten. In totaal gaat het
dus om 250 tot 300 uur.
Voorkennis
Om een functieopleiding succesvol te
kunnen volgen, beschikt de cursist bij
voorkeur over een middelbare of hogere
technische opleiding aangevuld met waterleidingtechnische kennis zoals aangeboden
wordt in de Basisopleidingen. Natuurlijk
geven ook de diploma's Middelbare en
Hogere Waterleidingtechniek en de
diploma's Waterleidingtechnicus of Waterleidingopzichter toegang tot de functieopleidingen. Voor de functieopleiding
Controle en Advies Drinkwaterinstallaties
is de opleiding Middelbare Installatietechniek of Watertechnisch installateur
voldoende. Bij de functieopleiding Bedrijfsvoering Distributie wordt van de cursisten
verwacht dat zij beschikken over waterleidingtechnische kennis en dat zij een
HBO-opleiding hebben gevolgd.
De functieopleidingen staan evenals de
basisopleidingen open voor medewerkers
die niet beschikken over de gewenste
diploma's. In overleg met de medewerker
en met het bedrijf wordt nagegaan of de
medewerker toch beschikt over de
gewenste voorkennis.
Functiegericht opleiden
De functieopleidingen sluiten aan op de
theoretische basis die in de Basisopleiding
Drinkwaterdistributie of Drinkwaterproduktie is gelegd. De functieopleidingen
geven een verdieping van deze kennis.
Tijdens de klassikale bijeenkomsten van
de functieopleidingen wordt door middel
van het maken van vragen en opdrachten
een relatie gelegd met de praktijk.
De functieopleidingen zijn gericht op het
verbeteren van het functioneren van de
medewerker. Zij geven medewerkers die
starten met een nieuwe functie, de gelegenheid om in korte tijd kennis te maken
met het gehele vakgebied. Daarbij wordt
stap voor stap de achterliggende theorie
behandeld. Veel cursisten zullen al werkzaam zijn in de betreffende functie. Na de
verdieping op de theorie worden alle voor
de oefening van de functie belangrijke
onderwerpen besproken en geoefend.
De puntjes worden op de i gezet. In de
functieopleiding Ontwerp Distributie
bijvoorbeeld worden alle stappen uit het
ontwerpproces één voor één behandeld.

In de dagelijkse praktijk zullen maar
weinig ontwerpers het gehele proces
doorlopen. Niet elk bedrijfis daarvoor
groot genoeg, ook ontbreekt de tijd vaak
of wordt het werk (deels) uitbesteed.
In de functieopleiding Ontwerp Distributie
leert de cursist de kneepjes van het vak
en krijgt de cursist inzicht in de eisen die
de afdelingen Bedrijfsvoering en Uitvoering
en Beheer Distributie stellen. Ook krijgt
hij handvatten aangereikt om op een
effectieve manier om te gaan met deze
randvoorwaarden.
Betrokkenheid van het bedrijf
In de functieopleidingen wordt van de
cursisten verwacht dat zij naast de 12 tot
15 bijeenkomsten ongeveer 200 uur zullen
besteden aan zelfstudie. Een deel van
deze tijd zal in het waterleidingbedrijf
zelf besteed moeten worden. Het gaat
hierbij om ongeveer 20 uur waarbij de
cursist informatie in het eigen bedrijf
opzoekt (in bijvoorbeeld kwaliteitshandboeken) collega's van een andere afdeling
interviewt (over bijvoorbeeld de procedure
monsterneming), bepaalde faciliteiten
gebruikt (Aleid of een spreadsheetprogramma), in groepjes van twee of drie
cursisten een praktijkopdracht uitvoert
(bijvoorbeeld een herinspectie bij een
hotel of restaurant). De cursist wordt bij
aanvang van de opleiding daarover
geïnformeerd. Tijdens de voorlichtingsdagen over de functieopleidingen werd
duidelijk dat de bedrijfstak graag een

bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling
van hun medewerkers en daarvoor ook
extra faciliteiten ter beschikking wil stellen.
Voorwaarde is wel dat zij daarover tijdig
geïnformeerd wordt zodat zij de gewenste
maatregelen kan treffen.
Uitwisselen van informatie belangrijk
De drie functieopleidingen Ontwerp
Distributie, Uitvoering en Beheer Distributie en Bedrijfsvoering Distributie
hebben een aantal gemeenschappelijke
bijeenkomsten. Ze starten daarom
tegelijkertijd en lopen parallel. Het doel
van deze gemeenschappelijke bijeenkomsten is het stimuleren van overleg
en onderlinge afstemming. Daarvoor
wordt in de opleidingen gebruik gemaakt
van een denkbeeldig waterleidingbedrijf.
In dat bedrijf wordt een transportleiding
aangelegd en vindt een sanering van een
distributienet plaats. Rond dit onderwerp
worden diverse opdrachten gemaakt,
zowel thuis, op het bedrijf als tijdens de
bijeenkomsten in Utrecht. Bij de aanleg
van de transportleiding wordt bijvoorbeeld
door de cursusgroep Ontwerp Distributie
een ontwerp voor de aanleg van een
transportleiding gemaakt en vervolgens
gepresenteerd aan de cursusgroep Bedrijfsvoering. Daarna bespreekt Bedrijfsvoering
deze met de cursusgroepen Ontwerp en
Uitvoering en Beheer. De verwachting is
dat door het bespreken van eikaars werk
en het gezamenlijk doornemen van de
knelpunten meer inzicht ontstaat in eikaars

Docenten/begeleiders gezocht die hun ervaringen willen delen
Voor de nieuwe functieopleidingen zoekt Wateropleidingen begeleiders, die
beschikken over de nodige theoretische achtergrondkennis én die de dagelijkse
praktijk goed kennen.
Bij de functieopleidingen ligt het accent op de toepassing van de kennis binnen een
bepaald functiegebied. Voor de begeleiders betekent dit dat hij tijdens de bijeenkomsten naast het kort behandelen van de noodzakelijke achtergrondkennis
voornamelijk bezig is met het bespreken van vragen en opdrachten. Deze vragen
en opdrachten worden zowel tijdens de bijeenkomsten thuis als op het bedrijf
gemaakt. Ook wordt door de begeleiders regelmatig getoetst of de cursisten de stof
voldoende beheersen.
Aangezien de opleidingen minimaal 12 dagen in beslag nemen zal gewerkt worden
met twee begeleiders per opleiding. Wateropleidingen zal in overleg met de begeleiders daarbij zoeken naar een taakverdeling waarbij iedere begeleider die onderwerpen behandelt waar hij het meest thuis in is. Een aantal onderwerpen wordt
door gastsprekers behandeld. De begeleiders zullen deze onderwerpen inleiden
en door middel van opdrachten een plaats geven binnen het geheel. In bepaalde
gevallen wordt ook overleg met de begeleiders van de overige functieopleidingen
vanwege de gezamenlijke bijeenkomsten en de uitwisseling van informatie.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Ronald
Hoorman, opleidingscoördinator voor de functieopleidingen Produktie,
telefoon 030-2984783, of Willy van Middelaar, opleidingscoördinator voor de
functieopleidingen Distributie telefoon 030-2984781.
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werk en problemen. Deze ervaringen, in
combinatie met de aangeleerde nieuwe
technieken, leiden er wellicht toe dat
de medewerkers terug in het bedrijf
meer open staan voor veranderingen en
samenwerken.
Aanwezigheidsplicht
Omdat de gezamenlijke bijeenkomsten
een centrale rol spelen in de opleidingen
zijn de bijeenkomsten verplicht. Tijdens
de bijeenkomsten wordt het huiswerk
besproken, de opdrachten uitgedeeld en
toegelicht, opdrachten gemaakt, gepresenteerd en besproken. De resultaten van de
cursisten worden door de begeleiders
bijgehouden. Als een cursist op een bijeenkomst niet aanwezig kan zijn, wordt in
overleg nagegaan of en op welke wijze hij
de gemiste onderdelen alsnog kan inhalen.
Diploma
Gedurende de gehele opleiding wordt er
gewerkt aan voorbeeldprojecten en
worden er opdrachten gemaakt. Tijdens
het maken van deze opdrachten wordt de
achterliggende theorie toegepast en wordt
nagegaan of de cursist de leerstof goed
beheerst. Er is dus niet één afsluitend
examen maar alle opdrachten tellen mee.
Zowel de bijeenkomsten als de beoordeling
van de cursist hebben een ander karakter
dan in de HWT/MWT en de basisopleidingen gebruikelijk is. De cursist die
de opleiding met voldoende resultaat
heeft gevolgd en alle bijeenkomsten
heeft bijgewoond, ontvangt van Wateropleidingen een diploma.
Rol van de docenten/begeleiders
Waar in de basisopleidingen de theorie
centraal staat, ligt het accent bij de functieopleidingen meer op het toepassen van
de kennis in de praktijk. Dit betekent
dat de docent/begeleider van de functieopleidingen tijdens de bijeenkomsten
naast het behandelen van de noodzakelijke
achtergrondkennis in vergelijking met de
basisopleidingen meer bezig is met het
bespreken van vragen en opdrachten.
Deze vragen en opdrachten worden
door de cursisten zowel tijdens de
bijeenkomsten als thuis en op het bedrijf
gemaakt.
Gastsprekers
Aangezien de opleidingen minimaal 12
dagen in beslag nemen zal gewerkt
worden met twee docenten/begeleiders per
opleiding. Daarnaast worden er ongeveer
5 dagdelen ingevuld door gastsprekers.
Het onderwerp dat de gastspreker behandeld wordt uiteraard door de docent ingeleid en een door middel van opdrachten
een plaats gegeven binnen het geheel. De

gastsprekers zijn met name werkzaam bij
externe instituten zoals ingenieursbureaus,
fabrikanten en overheden. De onderwerpen
die zij zullen behandelen zijn bijvoorbeeld
materiaalkeuze, boringen/persingen, spoorwegkruisingen, pijpleidingencode, keuze
van pompen, boren van putten, vergunningsproblematiek. Voor de docenten heeft
het als voordeel dat zij zichkunnen richten
op de meer waterleidingtechnische onderwerpen.
Cursusdata
De functieopleidingen worden allen
gegeven in Utrecht en starten in 1996 op:
Nieuwbouw van Produktiemiddelen,
17 september
ControleenAdvies Drinkwaterinstallaties,
20 september
ProcesvoeringProduktie,
15 oktober
BedrijfsvoeringDistributie,
17 oktober
Ontwerp Distributie,
17 oktober
UitvoeringenBeheerDistributie,
17 oktober.
Willy van Middelaar
opleidingscoördinator

• •

•

T Delft
Nieuws uit de vakgroep
Waterbeheer, Milieu- en
Gezondheidstechniek
Symposium 'Natuurlijk
Waterbouw'
In de aula van de Technische Universiteit
Delft vindt op 21 mei 1996 het symposium
'Natuurlijk Waterbouw' plaats, georganiseerd door Het Waterbouwdispuut van
de faculteit der Civiele Techniek. Het doel
van het symposium is te laten zien dat
samenwerking tussen waterbouwkundigen
en ecologen, die vaak lijnrecht tegenover
elkaar staan, kunnen leiden tot waterbouwkundig en ecologisch verantwoorde oplossingen.
Op dit symposium zal de nadruk liggen
op het uitwisselen van informatie, zoals
het toepassen en ontwikkelen van nieuwe
milieuvriendelijke en aangepaste waterbouwkundige constructies in met name
rivieren. De volgende sprekers zullen
aanwezig zijn:
- ir. R. E. A. M. Boeters, Dienst Weg- en
Waterbouw;
- ir. A. M. Burger, Vereniging Nederlandse
Cementindustrie;

- ir.H. Havinga, RWS,Directie Gelderland
(Waalproject);
- drs. M. Marchand, Waterloopkundig
Laboratorium, Delft (Donau);
- dhr. W. Overmars, Bureau Stroming BV,
Laag Keppel;
- prof.dr. H. L.F. Saeijs, RWS, Directoraat
Zeeland;
- ir. S. de Waale, EGETRA, België
(Maccaferri).
Er zal aan de hand van een case study
uitgelegd worden hoe in de Donau,
rekening is gehouden met de natuur bij
het in toom houden van de hoogwaterstand. Verder zullen de constructieve
aspecten van het Waalproject behandeld
worden. De Waal wordt op een milieuvriendelijke manier aangepast ten behoeve
van de scheepvaart. Ook zal aandacht
worden besteed aan de nieuwe ontwerpmethoden en natuurvriendelijke materialen
voor oeverbescherming. Een voorbeeld
hiervan zijn de in het buitenland al veel
toegepaste matten van geotextiel.
Het symposium is gericht op mensen van
uiteenlopende disciplines die nu of in de
toekomst met de aanleg van grote civieltechnische werken te maken hebben of
kunnen krijgen of daar vanuit hun vakgebied belangstelling voor hebben.
Meer informatie: Technische Universiteit
Delft, Faculteit der Civiele Techniek,
Waterbouwdispuut Symposiumcommissie, Stevinweg 1, 2628 CN Delft,
telefoon 015-2785437.

Afstudeervoordracht
Op woensdag 29 mei 1996 om 16.30 uur
in zaal G van het gebouw voor Civiele
Techniek zal de afstudeervoordracht
van Martine van den Boomen worden
gehouden. De titel en een samenvatting
volgen hieronder. Afstudeerhoogleraar is
prof. dr. ir. C. van den Akker.
Restauratie van Jamno meer, Polen
In het noorden van Polen, bij de provinciestad Koszalin, ligt het Jamno meer.
Overmatige toevoer van ongezuiverd afvalwater en drainagewater heeft geresulteerd
in een sterke eutrofiëring van het meer.
De huidige staat van het Jamno meer wordt
omschreven als hypertroof, en de waterkwaliteit voldoet aan geen enkele Poolse
waterkwaliteitsnorm. Om in de regio rond
Koszalin de toeristische infrastructuur te
ontwikkelen, wil men de waterkwaliteit
dusdanig verbeteren dat het meer geschikt
wordt voor recreatie.
Het blijkt dat het reduceren van de externe
belasting niet de gewenste waterkwaliteitsdoelstelling voor fosfaten oplevert. Vanuit
een civiel-technische hoek is gekeken naar
de mogelijkheden om de interne actieve
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sedimentlaag gedeeltelijk te verwijderen,
omdat volledig uitbaggeren van het meer
zeer hoge kosten met zich meebrengt.
Door gecompartimenteerd te baggeren,
kan de waterkwaliteit het eerst verbeterd
worden waar er de meeste behoefte aan is,
en bovendien spreidt een gefaseerde
aanpak de kosten over langere termijn.
Factoren die de haalbaarheid van verschillende scenario's beïnvloeden zijn slib- en
watertransporten tussen schone en
vervuilde compartimenten.
Om inzicht te krijgen in deze factoren is
gebruikgemaakt van de tweedimensionale
stromings- en transportmodellen
DUCHESS en ESTRA, van de Technische
Universiteit Delft. Door beide modellen
aan te vullen met het model HISWA is
gepoogd de door wind opgewekte resuspensie te modelleren.
Het onderzoek is uitgevoerd bij het
ingenieursbureau Grontmij, Advies en
Techniek in de Bilt.

tu

Nederlandse Vereniging
voorWaterbeheerNVA
Symposium 'Individuele
Behandeling Afvalwater; een
duurzame (technologische)
ontwikkeling?'

Programmagroep 3van de NVA organiseert,
in samenwerking met Programmagroep 2
en de TCA (Technische Commissie
Anaërobie), een symposium over de
behandeling van afvalwater in het buitengebied. Het symposium vindt plaats op
26 juni 1996 in het Turfschip in Breda.
Als uitvloeisel van het overheidsbeleid in
Nederland - met name door het gereedkomen van het Lozingenbesluit Bodembescherming en de gemeentelijke
rioleringsplannen - zoeken gemeenten,
provincies, waterkwaliteitsbeheerders en
particulieren intensief naar oplossingen
voor de rioleringsproblematiek in het
buitengebied. Te noemen zijn het afvalwater van woningen, recreatie-objecten,
watersportinrichtingen en agrarische
bedrijven. Wanneer aansluiting op de
riolering onrendabel is vanwege te hoge
'maatschappelijk aanvaardbare' kosten,
behoort Individuele Behandeling van
Afvalwater tot een mogelijk alternatief.
Bij de keuze van zo'n alternatief spelen
vele aspecten een rol, zoals:
- het overheidsbeleid in Nederland of
België; het Lozingenbesluit Wet Bodembescherming, het ontwerp-Lozingenbesluit
WVO huishoudelijk afvalwater, vrijstellingscriteria gemeenten, etc;

f f f VOORJAARSVERGADERING NVA
31MEI 1996
's-HERTOGENBOSCH
Huishoudelijke vergadering, onder andere met uitreiking NVA-Klaarmeesterprijs.
Thema:

Strategische waarde van water, ingevuld door:
Strijd met water; 'Eén donk, wat bossen en veel water;
de historie van 's-Hertogenbosch',
door dr. A. C. M. Kappelhof (Stadsarchief 's-Hertogenbosch)
Strijd tegen water; 'De Maas van vijand naar vriend',
door drs. P. W. M. Veelenturf (Provincie Limburg)
Strijd om water; 'Dorstige aarde',
door prof. dr. H. L. F. Saeijs (RWS Zeeland).

Planning:

Aanvang : 13.00 uur met koffie en broodjes.
Einde :22.00 uur.

Plaats:

Orangerie te 's-Hertogenbosch.

Partnerprogramma in 's-Hertogenbosch, dus interessant!
Fantastisch avondprogramma voor leden en hun partners.
Convocatie volgt!

Zorg dat je er bij bent!
- betrokkenheid van bevoegd gezag
(provincies, waterkwaliteitsbeheerders,
gemeenten), de gebruikers, leveranciers
van IBA-systemen, etc;
- de zuiveringstechnische mogelijkheden,
het zuiveringsrendement, de kosten in
vergelijking tot riolering, etc;
- de werking in de praktijk zoals beheer,
bedrijfsvoering en onderhoud, de te
verwachten problemen, etc;
- het begrip 'duurzaamheid' naast kosten/
technische afwegingen.
Bovenstaande aspecten zullen tijdens de
studiedag aan de orde komen.
De kosten voor deze dag (incl. lunch en
consumpties) zijn voor NVA-leden f 150,en voor niet-leden f 200,-.
Informatie over deze dag is te verkrijgen
bij:ing.J.J. Jonk (Hhs West-Brabant),
telefoon 076-5641407, ing. G. B.J. Rijs
(RIZA), telefoon 0320-29 8481.
Aanmelding voor het symposium kan
plaatsvinden tot 17 juni d.m.v. een aanmeldingsformulier dat u kunt aanvragen
bij het NVA-secretariaat te Rijswijk,
telefoon 070-3953593.

kiwa

VSNN

Kiwa-VWN Colloquium
'Verwijdering van microorganismen bij de
drinkwaterbereiding:
een nieuwe aanpak van
een oud probleem'
Op 12 juni 1996 organiseert Kiwa NV
Onderzoek en Advies in samenwerking
met de VWN het colloquium 'Verwijdering
van micro-organismen bij de drinkwaterbereiding: een nieuwe aanpak van een oud
probleem'. Het centrale thema van dit
colloquium is de invloed van zuiveringsprocessen op de concentratie van ziekteverwekkende micro-organismen in water.
Dit thema is al enkele jaren zeer actueel,
vooral in de Verenigde Staten en in het
Verenigd Koninkrijk. Oorzaak hiervan is
een aantal recente epidemieën van maagdarmstoornissen, veroorzaakt door de
persistente parasitaire protozoa Giardia
en Cryptosporidiumin drinkwater, die
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onvoldoende werden verwijderd bij de
zuivering. Veel aandacht kreeg de epidemie
in Milwaukee in april 1993,waarbij meer
dan 400.000 personen ziek werden als
gevolg van de aanwezigheid van Cryptosporidium in het drinkwater. Naar voren
kwam dat genoemde protozoa aanwezig
kunnen zijn in drinkwater dat voldoet aan
de eisen met betrekking tot de bacteriën
van de coligroep. Als gevolg van deze
ontwikkelingen kreeg de beoordeling van
de microbiologische betrouwbaarheid een
dominante plaats bij onderzoek naar en
discussies over de kwaliteit van drinkwater.
In Nederland worden in de regel meer
barrières tegen micro-organismen toegepast bij de drinkwaterbereiding dan in
de Verenigde Staten en in het Verenigd
Koninkrijk. Bovendien wordt het drinkwater in Nederland niet alleen onderzocht
op bacteriën van de coligroep, maar ook
op fecale Streptococcen en sporen van
sulfiet-reducerende Clostridia. Er zijn geen
aanwijzingen dat de zuiveringsprocessen
de ziekteverwekkende micro-organismen
in onvoldoende mate verwijderen.
Om duidelijkheid te krijgen over de
effecten van zuiverings-processen op
ziekteverwekkende micro-organismen
voert Kiwa in het kader van het VEWINOnderzoekprogramma in samenwerking
met de waterleidingbedrijven en RIVM
onderzoek uit naar de aanwezigheid van
ziekteverwekkende micro-organismen in
de bronnen voor de drinkwaterbereiding
en naar de effecten van zuiveringsprocessen onder praktijkomstandigheden.
De resultaten van tot nu toe uitgevoerd
onderzoek zullen worden gepresenteerd
tijdens het colloquium. Ook zal het overheidsbeleid betreffende normstelling voor
pathogène micro-organismen in drinkwater
aan de orde komen. Een overzicht van de
ontwikkelingen en de stand van zaken in
de Verenigde Staten betreffende het thema
van het colloquium zal worden gegeven
door dr. Mark LeChevallier, directeur van
de American Water Works Service
Company. Deze organisatie (waterleidingbedrijf) beschikt over uitgebreide onderzoeksfaciliteiten en voert al meer dan 8 jaar
onderzoek uit naar de aanwezigheid van
protozoa in water en de invloed van
zuiveringsprocessen daarop.
Het voorlopige programma van het
colloquium, dat zal duren van 10.00 uur
tot circa 16.00 uur, ziet er als volgt uit:
- Inleiding; mw. ir.J. Willemsen-Zwaagstra (NV. PWN);
- Impact of pathogenic protozoa on
drinking water quality and treatment in
the USA; dr. M. W. LeChevallier

(American Water Works Service Company);
- Verwijdering van ziekteverwekkende
protozoa uit oppervlaktewater;
drs. G. Medema (RIVM);
- Statistische aspecten van de bepaling
van micro-organismen in (drink)water;
ir. J. Th. Groennou (Kiwa N V ) ;
- Verwijdering van indicatorbacteriën in
de praktijk; ing W. A. M. Hijnen
(Kiwa N.V.);
- Modellering van de verwijdering van
micro-organismen bij bodempassage;
ir. L. Rietveld (TU Delft);
- Toxicologische betekenis van desinfectienevenprodukten; dr. J. van Genderen
(Kiwa NV.);
- Overheidsbeleid ten aanzien van norm-

I[\AJMW

stelling voor pathogène micro-organismen
in drinkwater; ir. W. Cramer (VROM);
- Betekenis van de ontwikkelingen voor
de drinkwaterbereiding in Nederland;
mw. ir. J. Willemsen-Zwaagstra
(NV. PWN).
Het colloquium zal plaatsvinden bij
Kiwa NV. Onderzoek en Advies te
Nieuwegein. De uitnodigingen en het
programma zijn verzonden aan VWNleden en overige belanghebbenden uit de
waterleidingwereld.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot dr. ir. D. van der Kooij, Kiwa NV.
Onderzoek enAdvies,
telefoon 030-6069630.

hereniging voor Waterleidingbelangen
in Nederland

Regionale VWN-bijeenkomst bij WMO

Proefinstallatie Hammerflier in de kijker
De Waterleiding Maatschappij Overijssel
NV (WMO) organiseerde op 20 maart jl.
een regionale VWN-bijeenkomst. Het
belangrijkste doel van dergelijke bijeenkomsten is de onderlinge contacten tussen
de naburige VWN-leden te verstevigen.
Ruim dertig leden gaven deze middag
acte de présence. Op het programma
stond een bezoek aan het WMO-drinkwaterpompstation Hammerflier.
Na een hartelijk welkom door de heer
Uneken, hoofd Nieuwe Werken van de

WMO, kon in alle rust de kennismaking
worden her- of vernieuwd tijdens een
lunch in Ommen. De heer Uneken gaf
vervolgens een toelichting over het nog
te bezoeken pompstation Hammerflier.
Hij schetste de historie, de huidige
(provisorische) installatie, en de 'hoopjes
ellende' waarmee de WMO ter plaatse
geconfronteerd is, zoals de hoge ijzer-,
kleur- en hardheidscijfers. Vervolgens
richtte de heer Uneken zich op de diverse
proeven en de totstandkoming van een
nieuw pompstation.

De Wi^-leden luisteren aandachtignaarde uitlegin pompstation Hammerflier.

(foto H. van dor Kolk!
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Nano- en Ultrafiltratie
Het pompstation is nu nog uitgevoerd als
Provisorium met een produktiecapaciteit
van 1,2 miljoen kuub per jaar. Over een
jaar start de bouw van een nieuw pompstation met een uiteindelijke capaciteit
van 5 miljoen kuub per jaar. Op het pompstation ziet men de 'eenvoudige' zuivering
van grondwater tot drinkwater via zeven
processtappen. Ook zijn op Hammerflier
proefinstallaties voor nano- en ultrafiltratie
te bewonderen.
De volgende spreker was de heer Van
Paassen, chef technologie. Met hart voor
het vak ging hij,als chemisch technoloog,
dieper in op de details van de verschillende
membraanfiltratietechnieken. Nanofiltratie
bleek de oplossing voor een deel van de
eerder door Uneken aangehaalde 'hoopjes
ellende'. Door middel van nanofiltratie
wordt namelijk in één klap zowel kleur
als hardheid gereduceerd. De resultaten
tot nu toe zijn veelbelovend. Voordat het
echter in de praktijk toegepast kan worden,
moeten nog wel de vervuilingsproblemen
van de membraanelementen opgelost
worden.
Nadat het gezelschap al de theoretische
kennis had geconsumeerd, stapte men in
de bus voor een bezoek aan het pompstation. In groepsverband werd de werking
van de verschillende installaties bekeken.
De regionale VWN-middag werd afgesloten
met een drankje in het Nationaal Tinnen
Figuren Museum. De secuur bewerkte
tinnen figuren uit vroegere tijden vormden
een aardig contrast met de computergestuurde technieken van het pompstation.
Bea Zwarthoff
WMO

VWN-vergaderingen
College van Bedrijfsjuristen,
WMN, Soestduinen;
9 mei 1996,10.00uur.
VWN-tweedaagse/Voorjaarsvergadering,
WML, Maastricht;
13 en 14juni 1996.

kimra
Rapporten kwaliteitscontrole
voedingsbodems
In maart 1996verschenen drie rapporten
over het controleren van voedingsbodems.
Deze rapporten maken deel uit van de
serie 'Kwaliteitscontrole van media voor
het microbiologisch onderzoek van water'.
De produkten van de Kontaktgroep
Kwaliteitsverbetering Bacteriologisch
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Onderzoek kwamen tot stand in het kader
van het VEWIN-onderzoekprogramma.

media voor koloniegetallen op glucose
gistextract-agar.

Met de grote belangstelling voor kwaliteitsborging in waterleidinglaboratoria is de
afgelopen jaren ook behoefte ontstaan
aan methoden voor het controleren van
voedingsbodems die gebruikt worden bij
bacteriologische bepalingen. Kwaliteitsverschil tussen voedingsbodems kan
veroorzaakt worden door merk, batch en
partij. Deze verschillen kunnen van invloed
zijn op de aantallen bacteriën die worden
aangetroffen in (drink)water. Daarom is
het van belang om nieuwe batches
voedingsmedia (kant en klaar van de
fabrikant) en nieuwe partijen (bereid op
het laboratorium) te controleren op
opbrengst en, indien van toepassing,
selectiviteit.

Informatie
De rapporten zijn inmiddels toegezonden
aan de waterleidinglaboratoria.
Voor nadere informatie over het onderzoek
kunt u contact opnemen met Kiwa NV.
Onderzoek en Advies, H. R. Veenendaal,
telefoon 030-6069567.

In 'Het gebruik van diepvriessuspensies'
(deel vier uit de serie) worden twee
methoden beschreven om voldoende
stabiele, homogene, bacterie-suspensies
te bereiden die bij de controle van
voedingsbodems gebruikt kunnen worden.
Het rapport 'Media voor het bevestigen
van bacteriën van de coligroep', deel vijf,
beschrijft de wijze waarop het bevestigingsmedium bij de coli-bepaling (briljantgroen
gal lactose bouillon) onderworpen kan
worden aan ingangscontrole en aan
partijcontrole.
In het zesde deel uit de serie, 'Media voor
het kweken van sporen van sulfietreducerende Clostridia', staat hoe sporensuspensies bereid kunnen worden om
media te controleren die gebruikt worden
bij de bepaling van aantal sporen van
sulfietreducerende Clostridia. Ook wordt
beschreven hoe de media getest kunnen
worden. De twee laatstgenoemde delen
geven beide aan wanneer media kunnen
worden goedgekeurd, of dienen te worden
afgekeurd.
De Kontaktgroep Kwaliteitsverbetering
Bacteriologisch Onderzoek heeft eerder
een aantal rapporten geschreven voor het
testen van voedingsbodems. Het betrof
toen bacteriën van de coligroep, faecale
Streptococcen enAeromonas. Deze rapporten
verschenen in dezelfde serie als bovengenoemde rapporten. Daarnaast heeft de
Kontaktgroep een methode beschreven
voor het testen van membraanfilters die
bij het bacteriologisch onderzoek van
water gebruikt worden.
Momenteel is een rapport in voorbereiding
waarin een methode beschreven wordt
voor het controleren van voedingsbodems
voor de bevestiging van faecale Streptococcen en is onderzoek gaande naar
methodes voor het controleren van

kiwa
Ontwikkeling waardevolle
vegetaties kansrijk na
plaggen duinvalleien
Er zijn goede kansen aanwezig voor de
ontwikkeling van waardevolle vegetaties
in twee recent geplagde duinvalleien in de
Middelduinen. Dat blijkt uit de tussenrapportage over een monitorprogramma,
waarmee de relatie tussen de vegetatieontwikkeling en standplaatsfactoren wordt
beschreven voor enkele geplagde natte en
vochtige duinvalleien in de Middelduinen.
Kiwa heeft het programma ontwikkeld in
opdracht van de provincie Zuid-Holland
(Bureau Bodembescherming) en in overleg
met Delta Nutsbedrijven. De monitoring
is in 1995gestart en zal volgens plan
gedurende drie jaar plaatsvinden.
De Middelduinen op Goeree behoren tot
de meest waardevolle duingebieden van
ons land. Ze herbergen internationaal
belangrijke natuurwaarden en hebben
tevens een functie voor de produktie van
drinkwater door NV. Delta Nutsbedrijven.
Er zijn echter knelpunten gesignaleerd,
die het samengaan van de functies natuur
en drinkwaterproduktie bemoeilijken.
De provincie Zuid-Holland en NV. Delta
Nutsbedrijven hebben afgesproken om een
aantal van deze knelpunten op te lossen.
Dit geldt onder andere voor het op termijn
beëindigen van de open infiltratie in de
Middelduinen, die heeft geleid tot de
eutrofiëring van de vegetatie langs het
infiltratiekanaal. In het 'Plan van Aanpak
Middelduinen en Omgeving (Goeree)'
staan uitvoeringsprojecten om de Middelduinen zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het plan van
Aanpak bevat een ecologisch streefbeeld
dat bestaat uit vegetatiedoeltypen en
bijbehorende globale abiotische streefwaarden. De vegetatiedoeltypen zijn
kenmerkend voor voedselarme natte of
vochtige duinvalleien (vegetaties van het
Knopbies- en Dwergbiezenverbond) en
voor voedselarme droge duinen (vegetatietypen van het Duinviooltjes- en het
Borstelgrasverbond). Een van de nood-
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zakelijke maatregelen om het streefbeeld
te bereiken, is het verwijderen van de
humeuze bovengrond ('plaggen') in een
aantal duinvalleien, waardoor grote
hoeveelheden voedingsstoffen aan de
bodem worden onttrokken. Dit biedt naar
verwachting goede mogelijkheden om
vochtige en natte duinvallei-ecosystemen
in het gebied te regenereren. Om te kunnen
vaststellen in hoeverre het plaggen
'succesvol' is, was het ontwikkelen van
een monitorsysteem noodzakelijk.
Monitoring na plaggen
Monitoring is niet alleen van belang om
na te gaan in hoeverre het ecologisch
streefbeeld in de geplagde duinvalleien
ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt,
maar leidt ook tot een verbreding van de
kennis over de relatie tussen de soortensamenstelling van de vegetatie en abiotische
omstandigheden op de standplaats.
Er is nog onvoldoende kennis over de
randvoorwaarden die de genoemde
vegetatiedoeltypen stellen aan de standplaats. Daarom is aanvulling daarvan
gewenst. De resultaten van monitoring in
gebieden van de Middelduinen kunnen
worden toegepast bij de regeneratie van
andere vochtige duinvalleien in de Middelduinen of in vergelijkbare duingebieden
zoals de Westduinen op Goeree en de
Verklikkerduinen op Schouwen. Bovendien kunnen de gegevens van monitoring
worden gebruikt om aanbevelingen te doen
voor ecologische normstelling voor
vegetatiedoeltypen.
Spin-off
De monitoring richt zich op het grondwaterregime, de kwaliteit van grondwater
en bodem (met name verzuringsparameters
en vermestingsparameter) en de vegetatie.
Het monitorprogramma is zodanig opgezet,
dat een goede aansluiting onstaat bij reeds
lopend onderzoek dat in het kader van het
Overlevingsplan Bos- en Natuur (OBN) in
de Middelduinen wordt uitgevoerd.

Daardoor ontstaat een waardevolle dataset
met betrekking tot de relatie tussen
vegetatietypen en abiotische omstandigheden op de standplaats van zowel pioniervegetaties (ontstaan direct na het plaggen)
als oudere successiestadia. Op grond van
deze meetgegevens en bij Kiwa aanwezige
expert-kennis wordt een zogenoemd
'hydro-ecologisch ontwikkelingsschema'
opgesteld, waarin ieder ontwikkelingsstadium wordt gekarakteriseerd door een
vegetatietype en specifieke randvoorwaarden ten aanzien van de standplaatsfactoren
(grondwaterstand, voedselrijkdom, zuurgraad). Met dit schema wordt voorspeld,
hoe de geplagde valleien zich zullen
ontwikkelen, en of het ecologisch streefbeeld bereikt kan worden. De resultaten
leiden tot een beter inzicht in de benodigde
randvoorwaarden voor herstel van
vegetatiewaarden in de duinen, waardoor
toekomstige projecten met meer kans van
slagen kunnen worden uitgevoerd.
Voortgang
De monitoring is gestart in februari 1995.
In april is de tussenrapportage opgeleverd,
waarin de resultaten van het eerste meetjaar beschreven zijn. De metingen worden
voortgezet tot in 1997.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met NV DELTA Nutsbedrijven,
M. Annema, telefoon 0187-49 1391;
Bureau Bodembescherming provincie
Zuid-Holland, Ir. J. G. Meijles,
telefoon 070-4416509; Kiwa NV.
Onderzoek &Advies, Dr. W. Koerselman,
telefoon 030-6069589.

Verleende Kiwa-ATA's
Per 1mei 1996 is verleend een Kiwa-Attest
op Toxicologische Aspekten (ATA) op de
door Métallo BV te Helmond gefabriceerde

Aquartet-vloeistoffen. Het betreft hier
de Produkten Anti-Vuil, Anti-Kalk, AntiLek en Anti-Vries, welke bestemd zijn
voor toepassing in CV-systemen, die
tevens gebruikt kunnen worden voor de
verwarming van drinkwater, en die van
dit drinkwater gescheiden zijn door een
enkele, metalen wand.

VEWIN

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in Nederland

Vergaderingen
Commissie Werkbladen,
Jaarbeurs, Utrecht;
2 mei 1996, 10.00 uur.
Commissie Planning en Infrastructuur,
DZH, Voorburg;
10 mei 1996, 14.00 uur.
RIC Zuid-West,
VEWIN, Rijswijk;
24 mei 1996, 09.30 uur.
RIC Zuid-Oost,
VEWIN, Rijswijk;
28 mei 1996, 10.00 uur.
Bestuurlijk Juridische Zaken,
VEWIN, Rijswijk;
28 mei 1996, 14.00 uur.
Commissie Voorlichting,
Park Plaza Hotel, Utrecht;
29 mei 1996, 14.00 uur.
Ledenvergadering,
Kiwa, Nieuwegein;
31 mei 1996, 14.00 uur.
N-Eureau,
VEWIN, Rijswijk;
12 juni 1996, 10.00 uur.

l ^ P ^ y ^ P nieuwestijl
DeriooïhuffersvanAlben Alligator
kunnen zowelophetmaaiveld (zonderfundering)
alsonderwaterworden geplaatst

Meer weten?
Graag zenden wij u onze documentatie
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Postbus 44, 6700 AA Wageningen
telefoon: (0317) 419144 telefax: (0317) 420464

