Jaarverslag 1995Nederlandse Vereniging van Waterbeheer NVA

1. Inleiding
In het verlengde van de besluitvorming
over de doelverbreding van de vereniging
in 1994 is in 1995 de toekomstvisie vastgelegd in de nota 'blik op water voor later'.
In deze nota wordt de toekomstvisie van
de NVA als volgt geformuleerd:
'De NVA beziet waterbeheer vanuit een
breed perspectief. Zij kiest voor een
gemeenschappelijke en integrale aanpak
waarbij 'water' de verbindende eenheid
vormt, maar elk lid vanuit een andere doelstelling en een ander vakgebied met waterbeheer bezig kan zijn.
De NVA houdt vanuit deze visie rekening
met alle relevante belangen, ook die buiten
het eigen taakveld. Zij ziet het als een grote
uitdaging om te komen tot watersystemen
van een aanvaardbare en beheersbare
schaal'.
Om de visie goed vorm te geven is een
tweetal bestuurscommissies in het leven
geroepen: de commissie ledenwerving
en de implementatie doelverbredingscommissie. In nauw overleg met de werkverbanden zijn in 1995 reeds de eerste
resultaten behaald (zie hiervoor ook bij de
werkverbanden).
Uit de vele activiteiten die in dit verslag
worden gemeld, blijkt dat 1995 een succesvol jaar is geweest. De programmagroepen,
commissies en regionale secties verzorgden
een breed samengesteld programma van
activiteiten.
Ieder lid van de vereniging kon wel iets
van zijn of haar gading vinden. De activiteiten werden in het algemeen goed
bezocht.
2. Leden en bestuur
2.1 Leden
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het ledenbestand in 1995 weergegeven. Het ledental is in 1995 teruggelopen met ruim 200 leden. De oorzaak
ligt in het feit dat het ledenbestand goed is
opgeschoond, en dat de cursisten voor de
TAZ en UTAZ niet automatisch gedurende
een aantal jaren sectielid zijn. In relatie tot
de doelverbreding zou de vereniging meer
leden kunnen hebben. Om die reden is de
bestuurscommissie ledenwerving in het
leven geroepen.
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2.2 Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar
zesmaal, en daarnaast eenmaal samen met
het bestuur van de VWN. In het voorjaar
werd eenmaal tezamen met de commissies
vergaderd en in het najaar eenmaal met de
programmagroepen.
Doel van de gezamenlijke vergaderingen
was de planning van toekomstige activiteiten en uitwisseling van ideeën.
Voor de samenstelling van het bestuur en
de werkverbanden wordt verwezen naar de
NVA-ledenlijst.
2.3 Organisatie werkverbanden
In 1995 is een aantal nieuwe werkverbanden begonnen met hun activiteiten. Het
betreft de programmagroepen 'grondwater
en hydrologie' en 'reststoffen' en de
technische commissie 'modelleren van
zuiveringsprocessen' (TCMZ) en 'real
time control' (TCRTC). De technische
commissie 'licht slib' werd opgeheven
omdat geconstateerd kon worden dat deze
problematiek voldoende aandacht heeft.
3. Programmagroepen
3.1 Programmagrocp 1
De uitbreiding van de programmagroep
met een extra vertegenwoordiger van het
NVA-bestuur, tevens vertegenwoordiger
van de KRS, wordt als bijzonder positief
ervaren. Al was het maar als extra zet bij
de integratieprocessen binnen de NVA.
De hoofdtaak van de programmagroep 1is
het organiseren van de jaarvergaderingen.
De voorjaarsvergadering viel op 16 juni
1995 in Utrecht, ontvangst en huishoudelijke vergadering werden in het Postiljon
Hotel te Utrecht-Bunnink gehouden. Door
de uitgebreide aandacht voor de toekomstvisie van de NVA (beleidsnota), de presentatie van de Stichting Wateropleidingen,
het uitreiken van Scheltinga- en Trentelmanprijs, alsmede de hoge NVA-diploma's
liep de huishoudelijke vergadering wat uit.
Vooral de deelnemers aan het partnerprogramma kwamen hierdoor in tijdnood.
Ontvangst, rondleiding en de gezellige
culinaire afsluiting op landgoed Amelisweerd voldeden aan de doelstelling, zoals
voor de voorjaarsvergadering geformuleerd.
In het kort is dit 'het nuttige en het aangename verenigd'. Het is jammer te constateren dat deelname toch wat achter bleef
bij de verwachtingen.
In tegenstelling hiermee wordt de najaarsvergadering goed bezocht. Zeker die van
1995, die op 24 november van dat jaar bij
het Ouwehands dierenpark te Rhenen
werd gehouden.
In de huishoudelijke vergadering werd
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aandacht besteed aan de begroting 1996, de
bestuursmutaties, de doelverbreding in
relatie tot implementatie en ledenwerving.
Daarnaast werd de publikatie 'afvalwater'
in historisch perspectief gepresenteerd.
Ook de uitreiking van de NVA-H 9 0-jaarprijs 1993-1994 kon weer bogen op
geanimeerde aandacht. Het thema van de
voordrachten was 'optimalisatie van afvalwatersystemen: een keerpunt?'. De keynote speech van prof.dr. J. de Jong (RIZA)
met dezelfde titel schetste het beeld voor
de middagsessies. Van beide parallelle
sessies werd door rapporteurs plenair
verslag gedaan, waarna prof.dr. De Jong
een en ander weer plaatste in het licht van
zijn voordracht. De teksten van de voordrachten zijn tijdens de middagpauze aan
de aanwezigen uitgereikt. De rapportages
van de sessies, alsmede de afronding door
prof.dr. De Jong, zijn gepubliceerd in H 2 0 ,
nummer 2/96, d.d. 25 januari 1996.
3.2 Programmagrocp2
Programmagroep 2 heeft het afgelopen jaar
zijn bijdrage geleverd aan een tweetal activiteiten, die door andere werkverbanden zijn
getrokken. Het betreft een bijdrage aan
de excursie naar Duitsland (zie onder
excursiecommissie) en een bijdrage aan de
najaarsvergadering.
3.3 Programmagroep 3
In 1995 heeft programmagroep 3 een
symposium en een workshop georganiseerd en een bijdrage geleverd aan de
najaarsvergadering.
In juni werd een symposium over afvalwaterzuivering bij de industrie gehouden.
De diverse sprekers gingen in op verschillende aspecten van het zelf zuiveren door
de industrie: het zelf zuiveren, bezien
vanuit de beheerder van communale awzi's
en vanuit de vergunningverlener, de praktische aspecten van het zelf zuiveren en de
huidige en toekomstige lozingseisen. Het
goed bezochte symposium (circa 140 deelnemers) trok mensen vanuit de industrie,
adviesbureaus en waterkwaliteitsbeheerders.
In de najaarsvergadering van de NVA werd
aandacht geschonken aan het optimaliseren van het afvalwatersysteem (riolering en
awzi). Programmagroep 3 was betrokken
bij de invulling van een drietal lezingen
over dit onderwerp. Daarnaast verzorgde
programmagroep 3 de terugmelding vanuit
de betreffende sessie naar de plenaire
vergadering. Aan het einde van het verslagjaar onderging de programmagroep enige
wijzigingen. Zowel voorzien als onvoorzien.
Wim Faber verliet de programmagroep
omdat Amsterdam toch weer graag inge-
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nieurs op de tram ziet. Anne Kiestra was
bereid het voorzitterschap tijdelijk op zich
te nemen.
In december werd voor technologen een
workshop georganiseerd over het meten en
regelen, ten behoeve van de nutriëntenverwijdering. Voor deze vorm was gekozen
wegens de inmiddels alom aanwezige
ervaring met meten en regelen in het
zuiveringsproces. Door de beperkte deelname (40 mensen) kon het onderwerp
uitgebreid worden bediscussieerd. Deze
vorm van tweezijdige informatie-uitwisseling is als zeer positief ervaren door deelnemers en organisatie.
3.4 Programmagroep 4 (integraal waterbeheer)
De programmagroep is in 1995 viermaal
bij elkaar geweest en heeft de volgende
activiteiten georganiseerd:
- studiedag 'diffuse bronnen' op 20 januari
1995. De actualiteit van het onderwerp
werd bevestigd door het grote aantal deelnemers (180 personen). Een verslag van de
studiedag is in H 2 0 verschenen;
- studiedag 'samenwerken aan water'
op 5 april 1995. Deze dag werd mede
georganiseerd door de vereniging voor
waterleidingbelangen in Nederland. Met
betrekking tot de taak waar de drinkwaterbedrijven voor staan, geldt dat iedereen in
Nederland te allen tijde over voldoende
drinkwater kan beschikken dat tenminste
voldoet aan de daaraan gestelde normen.
De taak van de oppervlaktewaterbeheerders
kan worden omschreven als het overal
zorgen voor de juiste hoeveelheid water
van een goede kwaliteit.
Voor beide geldt dat het grondwater daarbij een essentiële rol vervult. Vandaar dat
aan de studiedag 'samenwerken aan water'
de subtitel 'grondwater een gemeenschappelijk belang' is meegegeven. Het aantal
deelnemers bedroeg 120. Een verslag van
de dag is in het blad H 2 0 verschenen;
- studiedag 'wateroverlast door Rijn en
Maas' op 28 april 1995. Deze dag werd
georganiseerd in samenwerking met het
Koninklijk instituut van ingenieurs (afdeling waterbeheer) en behandelde de wateroverlast in de afgelopen jaren (december
1993 en januari/februari 1995).
Op de dag kwam aan de orde wat er in die
maanden hydrologisch en meteorologisch
precies aan de hand is geweest en hoe de
overstromingen en kritieke situaties
hebben kunnen ontstaan. Vervolgens
werden maatregelen gepresenteerd die op
korte termijn (dijkverhogingen en kadeaanleg) en op lange termijn (onder andere
grensmaasproject, aanbevelingen commissie watersnood Maas, project levende
rivieren) zijn voorzien om deze situaties in
de toekomst te voorkomen.

Tenslotte werden de bestuurlijk-juridische
aspecten van deze ernstige vormen van
wateroverlast belicht. De symposiumdag
werd afgerond met een forumdiscussie;
- op de najaarsvergadering van de NVA
is door de programmagroep invulling
gegeven aan één van de sessies onder de
titel 'optimalisatie van afvalwatersystemen;
een keerpunt?'.
Verder heeft de programmagroep in het
verslagjaar meegewerkt aan de activiteiten
van de bestuurscommissie 'doelverbreding'.
3.5 Programmagroep 5
Programmagroep 5 heeft op vrijdag 7 april
1995 een studie-ochtend georganiseerd
over de betekenis van het bestemmingsplan voor het waterbeheer. De bijeenkomst
werd gehouden in Apeldoorn en ongeveer
honderd deelnemers hebben deelgenomen
aan deze ochtend.
Eén van de centrale gedachten van de
Derde Nota Waterhuishouding is dat
integraal waterbeheer niet enkel een zaak
van de waterbeheerder is, maar ook van
andere betrokken instanties op aanpalende
beleidsterreinen (externe samenhang).
Eén van die instanties op het terrein van
de ruimtelijke ordening is de gemeente.
In dat kader is voor de praktijk van belang,
de vraag hoe de gemeente, door middel
van een meer gerichte inzet van het instrumentarium op het gebied van ruimtelijke
ordening, een bijdrage kan leveren aan het
realiseren van doelstellingen op het gebied
van integraal waterbeheer. De indruk
bestaat dat gemeenten terzake soms nog
een te afwachtende houding aannemen.
De discussie werd ingeleid door dr. J. van
Zundert (verbonden aan het advocatenkantoor Kienhuis/Plaggersmars te Hengelo,
tevens universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Technische Universiteit
Twente) en A. Wind (dijkgraaf hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden).
De heer Van Zundert, die ook een groot
aantal jaren in de gemeentelijke sfeer werkzaam is geweest, heeft het thema vanuit
zowel een theoretische als een praktische
invalshoek ingeleid en heeft stilgestaan bij
de mogelijkheden en beperkingen van de
inzet van het bestemmingsplan. De heer
Wind heeft een schets gegeven van de
ervaringen van de waterbeheerder in de
bestuurspraktijk.
Hierna volgde een uitstekende discussie
met de in zaal aanwezige vertegenwoordigers van allerlei betrokken partijen uit de
waterwereld en/of bezig met ruimtelijke
vraagstukken.
Conclusie van de studie-ochtend was dat
de belangstelling voor het vraagstuk ruim-

telijke ordening - waterbeheer nog steeds
toeneemt. Op nationaal niveau zal in de
thans in voorbereiding zijnde Vierde Nota
Waterhuishouding de ruimtelijke ordening
een belangrijk aandachtspunt worden.
Op uitvoeringsniveau zoeken partijen nog
naar de juiste toon. Het bestemmingsplan
voor het buitengebied kan een uitstekend
instrument zijn ter ondersteuning van
integraal waterbeheer. Gemeente en waterschap dienen elkaar actief bij eikaars beleid
en planvorming te betrekken. De waterbeheerder en de gemeente hebben elkaar
nodig om een goede omgevingskwaliteit in
het buitengebied te realiseren.
4. Commissie regionale secties
4.1 Inleiding
In 1995 is de commissie regionale secties
in totaal driemaal in vergadering bijeen
geweest, waarbij bij elke vergadering ook
vertegenwoordigers van de regionale sectiebesturen aanwezig waren. De commissie
regionale secties is in 1995 vertegenwoordigd geweest in:
- het NVA-bestuur;
- de commissie ledenwerving;
- de implementatie doelverbreding
commissie;
- programmagroep 1 (algemeen);
- beoordelingscommissie NVA-jaarprijs;
- kascommissie;
- raad van advies en redactie voor het
tijdschrift De Klaarmeester;
- historische commissie;
- commissie opleidingen waterbeheer en
afvalwaterbehandeling.
4.2 VerbredingdoelstellingNVA
Alle vergaderingen stonden vooral in het
teken van de verbrede doelstelling van de
NVA. Bij de vergadering van 10 november
1995 was tevens, namens de implementatie
doelverbreding commissie, de heer Aalderink aanwezig. Voor de verbreding van de
doelstelling wordt vooral uitdraging via de
programmagroepen, commissies en regionale secties verwacht. Hieraan zal ook in
1996 aandacht worden besteed. Wel dient
hierbij opgemerkt te worden dat de doelgroepen, waterkwaliteitsbeheerders en
waterkwantiteitsbeheerders, momenteel in
verband met de lopende en nog komende
fusies een enigszins afwachtende houding
aannemen. In verband met de verbrede
doelstelling zal de naamgeving van het
tijdschrift De Klaarmeester worden aangepast.
4.3 Activiteiten 1995
De klaarmeesterdag is op 31 mei 1995
gehouden in Utrecht, georganiseerd door
de sectie Midden-Nederland, in samenspraak met de KRS. Het thema op deze
dag was 'water in en om Utrecht'. De voor-
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zitter van de sectie, de heer Geerdink
opende de vergadering, waarna de vicevoorzitter van de NVA, de heer De Jong,
de vergadering toesprak. Het ochtendprogramma werd gevuld door drie sprekers,
de heer De Ruiter van de provincie Utrecht,
met een voordracht 'schoonwaterplan in en
om Utrecht, droom of werkelijkheid'; de
heer Rinks van het RIZA, met een voordracht 'vergaande zuivering van afvalwater,
wat betekent dat en wat kost dat?' en de
heer Jansen van gemeente Utrecht, met een
voordracht 'waarheen met regenwater in de
stad Utrecht?'.
Na de middag was er een rondvaart door
de Utrechtse grachten en de Vecht, waarna
de dag in Utrecht werd afgesloten. Mede
door het stralende weer kan men terugzien
op een zeer geslaagde dag. De deelname,
170 personen, viel echter tegen.
De sectie Midden-Nederland heeft, naast
de organisatie van de klaarmeesterdag, de
voorjaarsvergadering gehouden in Utrecht
en een najaarsexcursie naar Van Wijk &
Boerma te Groningen.
De sectie Noord-Nederland organiseerde
twee lezingen, 'technisch beheer en onderhoud door waterschappen' en 'beluchters,
mixers en voortstuwers' door ITT-Flygt en
een excursie omtrent het actief biologisch
beheer in het Zuidlaardermeer.
De sectie Zuid-Holland organiseerde haar
algemene ledenvergadering bij Akzo Nobel
te Sassenheim en daarnaast een tweedaagse
excursie naar Duitsland, waarbij de firma's
Didier en Bormet en een rwzi werden
bezocht.
De sectie Overijssel bezocht tijdens de
najaarsvergadering de VerTech-installatie
te Apeldoorn.
Noord-Holland organiseerde een excursie
naar Hoogovens en de in aanbouw zijnde
slibdrooginstallatie te Beverwijk en een
najaarsvergadering bij Smith Food te
Broek op Langedijk.
Het organiseren van activiteiten binnen
meerdere secties kwam afgelopen jaar
vooral door de lopende fusies en de daarbij
behorende tijdrovende werkzaamheden
niet goed van de grond. Ook voor het
komende jaar zullen fusies hun neerslag
hebben op activiteiten van secties.
5. Opleidingen
5.1 Adviescommissie waterbeheer
De adviescommissie waterbeheer werd
in 1995 ingesteld en heeft als doel het
gevraagd en ongevraagd adviseren van het
bestuur van Wateropleidingen over het
opleidingenbeleid. De belangrijkste taak
bestaat daarbij uit het beoordelen van de
jaarlijks door het bestuur van de Wateropleidingen op te stellen (conceptbeleids-

nota en het meedenken over (nieuwe)
opleidingen. In 1995 kwam de commissie
eenmaal bijeen en heeft zich daarbij beziggehouden met de commissiestructuur van
de Stichting Wateropleidingen en de
beleidsnota Wateropleidingen 1995. De
leden brengen daarnaast kennis en ideeën
bilateraal in bij de opleidingscoördinatoren.
5.2 Commissieopleiding rioleringen
De commissie opleiding rioleringen heeft
in het cursusjaar 1994-1995, het laatste
cursusjaar dat de commissie onder de
vleugels van de NVA werkte, de volgende
cursussen georganiseerd:
- basiscursus riolering (12e keer,
Den Haag, Zwolle en Den Bosch, met
in totaal 75 cursisten);
- cursus vloeistofmechanica (6e keer,
Utrecht, 10 cursisten);
- cursus riolering actueel (2e keer, Utrecht,
38 cursisten).
De cursus juridische aspecten is wegens
een tekort aan deelnemers niet doorgegaan.
De examenresultaten waren dit jaar als
volgt:

ingeschreven cursisten
deelnemers examen
geslaagde kandidaten
afgewezen kandidaten

basiscursus

vloeistof
mechanica

75
75
43
32

10
9
1
5

De nieuwe cursus riolering actueel is een
korte cursus van 4-5 avonden, met name
bestemd om vroegere deelnemers aan de
basiscursus op de hoogte te brengen van
nieuwe ontwikkelingen. De te behandelen
onderwerpen kunnen in principe elke
cursus anders zijn, al wordt natuurlijk wel
geprobeerd het cursusmateriaal enkele
malen te gebruiken. In het voorjaar van
1995 is de cursus tweemaal gehouden met
de volgende onderwerpen:
- bestuurlijk en juridisch kader;
- reparatie en renovatie;
- randvoorzieningen.
Deze cursus kent geen examen. Het idee
voor een dergelijke 'opfriscursus' is in
riolerend Nederland goed ontvangen.
Het compleet houden van het team docenten en gecommitteerden verliep ook dit
jaar weer soepel.
Het actueel houden van het lesmateriaal
voor alle cursussen blijft voortdurend
bijzonder veel aandacht vragen. De rioleringswereld is danig in beweging.
Na afloop van het 'examenseizoen' is de
COR als NVA-commissies opgeheven,
maar binnen 5 minuten als commissie
van Wateropleidingen opnieuw geïnstalleerd.

5.3 Commissieopleidingen waterbeheer en
afvalwaterbehandeling
In het verslagjaar is de commissie, die
officieel vanuit de NVA werkzaam is,
binnen de Stichting Wateropleidingen
uitgebreid met de heren Ilsink en Kouwe.
Beide heren zijn als cursusleider/docent
aan respectievelijk de afvalwater- en waterbeheercursussen verbonden.
Eind 1995 is voor de derde keer de applicatiecursus stikstof- en fosfaatverwijdering
gehouden. Deze cursus is in december op
6 cursusplaatsen door in totaal 115 cursisten afgesloten met een examen, waarbij
door 87 cursisten (76%) het diploma is
behaald. Geconcludeerd kan worden dat
deze relatief nieuwe cursus duidelijk in een
behoefte voorziet.
Ook in het verslagjaar is de uitgebreide
cursus techniek afvalwaterzuivering
(UTAZ) afgesloten. Van de 169 cursisten,
die verdeeld over 8 cursusplaatsen aan
beide examens deelnamen slaagde 70%.
Voor de cursus kwaliteitsbeheer oppervlaktewater slaagden 13van de 23 cursisten (57%).
In het kader van de taakverbreding, die de
NVA heeft ondergaan, zijn de voorbereidingen gestart voor een cursus ecologisch
oeverbeheer.
5.4 Examen- en begeleidingscommissie
HogerNV A-diploma
De examencommissie kwam het afgelopen
jaar driemaal bijeen, ter bespreking van
enerzijds de examenopgaven en anderzijds
examenresultaten (2x). Voor het eerst was
er in 1995 de mogelijkheid om twee keer
examen te doen. In de eerste ronde werd
het examen met succes afgesloten door
16 kandidaten, daarbij hebben zich in
het najaar nog een drietal kandidaten
gevoegd.
De begeleidingscommissie vergaderde
tweemaal, met name over de leerstofvernieuwing, waarbij besloten werd het
vak 'ecologisch beheer' voor de opleiding
verplicht te stellen. Dit vak dient onder
andere als gedeeltelijke vervanging van het
verouderde vak 'beheer en watergangen'.
Verder wordt er gewerkt aan uitbreiding
van het vak 'behandeling van afvalwater' en
aanpassingen bij het vak 'chemie van water
en afvalwater'.
Tot slot is vermeldenswaard dat cursisten,
die geslaagd zijn voor de hoger NVAopleiding, in een verkorte opleiding (één
jaar met 4 blokken van 160 studiebelastingsuren) aan de Agrarische Hogeschool
Den Bosch het HBO-diploma, met afstudeerrichting milieutechnologie, kunnen
behalen.
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6. Internationale contacten en
activiteiten
6.1 Internationalecommissie
Ook in 1995 heeft de NVA weer een groot
aantal internationale contacten gehad.
De belangrijkste punten waren:
- met Aquatech zijn contracten gesloten
om op de komende beurzen internationale
congressen te organiseren in samenwerking met IAWQ en EWPCA;
- de twinning met Egypte heeft een
nieuwe impuls gekregen. Er is een seminar
in Egypte georganiseerd en de NVA klaarmeestercursus is in het Arabisch vertaald;
- er is een twinningrelatie met Polen
gestart. Een delegatie van de NVA heeft
een bezoek gebracht aan Polen;
- de contacten met IAWQ, EWPCA en
WEF zijn verbeterd.
6.2 Excursiecommissie
In 1995 is in samenwerking met programmagroep 2 van 20 tot 23 september
een studiereis naar Duitsland georganiseerd. De 47 deelnemers, waaronder
9 Belgische collega's hebben zich vooral
beziggehouden met regenwater. In Gelsenkirchen is in de wijk Schüngelberg het
Mulden-Rigolensysteem bezocht en in
de omgeving zijn 'Renaturierungs'-maatregelen van de Lauferfach in het stroomgebied van de Emscher bekeken. In
Tündern bij Hameln zijn verschillende
varianten van kleinschalige infiltratievoorzieningen bekeken.
7. Technische commissies
7.1 Technische commissie'realtimecontrol'
(TC-RTC)
De TC-RTC is sinds haar startvergadering
in maart 1995 circa 2 maandelijks bijeen
geweest. De algemene doelstelling van de
TC-RTC is de leden van de NVA te informeren over de mogelijkheden van RTC in
het waterbeheer. Daarbij gaat de aandacht
met name uit naar het operationeel waterbeheer (de procesbeheersing) en in
mindere mate naar de automatiseringsaspecten (ofwel de benodigde hardware).
Mede in het kader van de verbrede doelstelling van de NVA houdt de TC-RTC
zich bezig met sturing van watersystemen
in zowel stedelijk als landelijk gebied. De
activiteiten kunnen worden onderverdeeld
in 3 groepen:
1. het organiseren van informatiemiddagen
De commissie heeft drie informatiemiddagen gepland, waarbij NVA-leden
kennis kunnen nemen van drie RTC-praktijktoepassingen voor verschillende typen
watersystemen. De eerste middag is in
oktober 1995 georganiseerd bij het zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. Tijdens
deze druk bezochte excursie stond het

besturingssysteem Olburgen centraal,
waarmee piekafvoeren naar de rwzi kunnen
worden gereduceerd. Zowel de praktijkervaringen bij het zuiveringsschap Oostelijk Gelderland als de resultaten van een
evaluatie-onderzoek zijn gepresenteerd.
De overige twee informatiedagen zullen in
1996 plaatsvinden.
2. het opstellen van een'state ofthe art'rapport
Naast de organisatie van bovengenoemde
informatiemiddagen heeft de TC-RTC een
aanvang gemaakt met het opstellen van
een rapport over RTC in het waterbeheer,
waarin wordt beschreven hoe, door middel
van RTC, het functioneren van het watersysteem kan worden verbeterd, welke
(technische en bestuurlijk-organisatorische)
facetten hierbij een rol spelen en hoe een
RTC-project kan worden opgezet. Kort
geformuleerd dient het rapport een overzicht te geven van de stand der techniek,
geïllustreerd met een aantal praktijkvoorbeelden. Het rapport zal naar verwachting
eind 1996 gereed zijn.
3. optimalisatie afvalwatersysteem
Met de TC modellering zuiveringsprocessen (TCMZ) hebben een aantal oriënterende gesprekken plaatsgevonden over het
eventueel organiseren van een gezamenlijke activiteit inzake 'optimalisatie afvalwatersysteem'. De basisgedachte hierbij
is dat zowel de TC-RTC als de TCMZ
zich bezighouden met procesbeheersing,
waarbij op het gebied van de relatie
tussen riolering en rwzi een raakvlak
bestaat. Deze activiteit zal plaatsvinden in
1996.
7.2 Technische commissie'modelleren van
zuiveringsprocessen' (TCMZ)
In maart 1995 is de 'technische commissie
modelleren van zuiveringsprocessen' door
middel van een convocatie officieel geïntroduceerd. De TCMZ is in 1995 driemaal
bijeengekomen. De commissie concentreert
zich op een tweetal activiteiten, te weten
het uitbrengen van een nieuwsbrief en het
organiseren van een jaarlijks symposium.
Met een frequentie van driemaal per jaar
wordt de nieuwsbrief uitgegeven met als
doel informatie-uitwisseling op het gebied
van modelleren. De nieuwsbrief heeft de
naam 'modelkrant' gekregen. In 1995 is de
modelkrant tweemaal verschenen, in juni
en in oktober. De modelkrant wordt
verspreid naar waterkwaliteitsbeheerders,
universiteiten en adviesbureaus, alsmede
naar diegenen die zich hiervoor hebben
opgegeven na een oproep in de bovengenoemde convocatie. De oplage bedraagt
circa 100 stuks.
Op 17 november werd in de jaarbeurs het

symposium 'modelleren van actiefslibprocessen, ervaringen, ontwikkelingen en
valkuilen' georganiseerd. Het aantal deelnemers bedroeg circa 70 personen. Tijdens
dit symposium zijn onder het dagvoorzitterschap van Tom Wouda diverse
fundamentele aspecten van het modelleren
gepresenteerd, zoals influentkarakterisering, parameterschatting en modelijking.
De aandacht concentreerde zich op het
IAWQ, model nummer 1.
Uit de belangstelling voor de modelkrant
en het symposium blijkt dat modelleren
thans in een brede belangstelling staat. De
bovengenoemde activiteiten zullen ook in
het jaar 1996 een vervolg krijgen. Tevens
zal worden bezien of kan worden samengewerkt met de technische commissie 'real
time control'.
7.3 Technische commissieAnaërobe zuivering
In 1995 heeft de TCA zich onder meer
gericht op een beschouwing van haar taak
en doelstelling binnen de NVA. Geconstateerd is dat de anaërobe techniek inmiddels een breed geaccepteerde technologie
is, maar dat er nog voldoende reden is voor
de TCA om haar frequentie tussen wetenschap en praktijk te blijven vervullen. Wel
is geconstateerd dat dit meer in samenhang
met andere technologieën dient te gebeuren zoals fysisch/chemische en/of aërobe
processen, een en ander in samenspraak
met andere programmagroepen. Zo is
inmiddels samen met programmagroep
3 invulling gegeven aan het IAWQ congres
ten tijde van de Aquatech 1996.
Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen
voor een studiedag over decentraal zuiveren.
8. Overige commissies
8.1 CommissieNVA -jaarprijs
In de najaarsvergadering van 24 november
werden twee NVA-jaarprijzen uitgereikt:
voor de jaargang 1993 van H 2 0 en de jaargang 1994 van H 2 0 . De prijs voor H 9 0
1993 werd uitgereikt aan drs. P.J. T. C.
van Rooy voor zijn artikelen over integraal
waterbeheer 'integraal waterbeheer van
bestuur naar burger' en 'waterbeheer in
Florida'.
Ir. L. van Dijk en ing. G. C. C. Roncken
namen de prijs in ontvangst van het jaar
1994 voor hun artikel 'combinatie van
biologische afvalwaterzuivering en membraamtechnologie'.
De agenda van de najaarsvergadering bood
gelukkig voldoende tijd om de prijswinnaars goed in het zonnetje te zetten en
voor een dankwoord van hun kant. Het
verslag van de najaarsvergadering in H 2 0 ,
nummer 25 van 1995 getuigt van dit
plezierige evenement.
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8.2.Beoordelingscommissie
ChrisTrentelmanprijs
Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een jonge veelbelovende
onderzoeker op het gebied van waterbeheer. Na de oproep voor het aanmelden
van kandidaten, ontving de beoordelingscommissie negen reacties, een verheugend
groot aantal.
Op voordracht van de commissie werd de
prijs toegekend aan de heer dr. ir. G. J. F.
Smolders voor zijn onderzoek aan biologische defosfatering, uitgevoerd aan de
Technische Universiteit in Delft en vastgelegd in een proefschrift getiteld: 'a metabolic model of the biological phophorus
removal'. De prijs werd uitgereikt op de
voorjaarsvergadering.

stelling tijdens de najaarsvergadering. We
streven er naar dit wel te doen. Daardoor
kan de belangstelling voor historisch
materiaal blijven bestaan en wellicht nog
worden vergroot;
- op verzoek van het bestuur werd begonnen met bekijken van het NVA-archief.
Tevens wordt de mogelijkheid van een
jubileumbrochure ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de NVA onderzocht.
Daarvoor in aanmerking komende leden is
verzocht hun 'huisarchief op bruikbare
gegevens te onderzoeken.

8.3. Historische commissie
Een heel bijzonder feit voor onze commissie was het gereedkomen van het rapport
'afvalwater; industrieel erfgoed van de
zuivering van afvalwater in Nederland'. Het
werd geschreven door ir. N. Groeneveld en
uitgegeven in de rapportenreeks van de
Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed
(PIE).
Het was een feestelijke gebeurtenis toen
wij tijdens de najaarsvergadering op
24 november 1995, in aanwezigheid van
alle betrokkenen, de eerste exemplaren
mochten uitreiken aan de directeur van het
RIZA en de voorzitter van de NVA.

Miep van Gijsen,
secretaris NVA-bestuur

Het rapport is verspreid onder de leden
van de NVA en door het RIZA. De
commissie heeft zich beraden over nog
duidelijker onder de aandacht brengen van
het belang van in stand houden van historisch erfgoed: zonder verleden hebben wij
geen toekomst. Daar zal in 1996 uitvoering
aan worden gegeven.
De historische commissie vergaderde vijf
keer in 1995: op de rwzi's te Amersfoort
(2x), Tilburg-Oost, Rhenen en Ede.
Tijdens deze vergaderingen werden vooral
de volgende werkzaamheden besproken:
- het inventariseren en registreren van op
de Nederlandse zuiveringsinrichtingen
aanwezige onderdelen, die het bewaren
waard zijn. De heren Esveldt, Heijn en
Smink bezochten de rwzi's en maakten
dia's. De heer Lubberink maakte een overzichtelijk programma van de onderdelen;
- bevorderen dat materiaal dat vrijkomt
naar één van de subdepots op de volgende
rwzi's wordt gebracht: Almelo-Vissedijk,
Amsterdam, Bath, Ede en 's-Hertogenbosch;
- voorbereiden van een museum. Er zijn
wellicht mogelijkheden, met alle betrokkenen wordt daarover overlegd;
- er kwam niet van een kleine tentoon-

9. Afsluiting
Dit verslag is tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met de secretarissen van de
werkverbanden, waarvoor hartelijk dank.

• •

•

Hein Ehrhardt: 70 jaar!
Welke Hein Ehrhardt is medio mei 70 jaar
geworden? Uit de foto blijkt dat u kunt
kiezen. Hein Ehrhardt, een veelzijdig
persoon. Erelid en oud-voorzitter van de
NVA, officier in de orde van Oranje
Nassau, oud-voorzitter van de European
Water Pollution Control Association,
honorary member van en actief binnen de
Water Environment Federation (WEF),
FCIWEM, een persoonlijkheid met vele
sociale functies in Friesland, woonachtig
te Leeuwarden (Fryslân, the Netherlands)
etc. etc.

naar Dallas (USA), terug in Nederland
naar Friesland om de post te bekijken,
vervolgens naar het minisymposium
ter gelegenheid van het afscheid van
prof. Imhoff als president van de ATV.
Daarna reist hij af naar Polen als senior
adviseur voor een waterkwaliteitsproject
van Grontmij/DHV in Polen. Dit alles
speelt zich af in circa 8 dagen.
Door zijn persoonseigen en deskundige
manier van optreden in de formele overleggen maar ook in het informele circuit, is
hij bekend en erkend. Dit geldt voor zowel
zijn Nederlandse als zijn Europese inbreng.
De WEF consulteert hem regelmatig
voor hun Europese activiteiten. O wee als
ze dit vergeten. Op een indringende en
succesvolle manier zal Hein ze hierop
aanspreken.
Met niet aflatende ijver zet Hein zich in
voor de diverse belangen in internationaal
opzicht. Zijn inbreng is effectief en wordt
overal gewaardeerd. Men kent Hein al:
als hij vanuit zijn ontspannen houding
rechtop gaat zitten, dan spitsen de oren
zich. Hein heeft een enorm internationaal
netwerk aan personen en vrienden
opgebouwd. Hij, maar ook wij als NVA,
maken daar regelmatig dankbaar gebruik
van. Jongere NVA'ers maakt hij enthousiast om zijn voorbeeld (enigszins) te
volgen.
Hein Ehrhardt, 70 jaar oud, is bezig in zijn
derde jeugd. De ene keer vol humor dan
weer serieus gaat hij enthousiast de wereld
over om de belangen van het waterbeheer
en die van de 'water associations' te
behartigen. Zo kennen wij Hein en zo
kent hij zichzelf. Daarvan getuigt zijn
nieuwjaarsgroet 1995/1996.

A differentview onV6.

Hein Ehrhardt is voor het waterbeheer in
Nederland de rondreizende ambassadeur.
En zeker niet onopgemerkt en zonder
succes: of het nu de USA betreft of gaat
om de NVA-twinning in Polen.
Energiek, niets is hem te veel. Als voorbeeld een periode uit januari 1996:
voor een vergadering van het Governance
Committee van de WEF vliegt hij even

Hein, namens de Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer van harte gefeliciteerd,
nog vele jaren toegewenst en bij voorbaat
hartelijk bedankt voor alles wat je voor
onze vereniging nog zult doen.
'In boppeslag', Hein.
Arie W. van der Vlies,
voorzitter NVA

