Aquarius in Eindhoven:waterlevering in een nieuw tijdperk

Inleiding
Het waterhuishoudingsplan 1991-1995
van de provincie Noord-Brabant beoogt
een beleid te ontwikkelen voor het omgaan
met water, dat gericht is op een duurzame
ontwikkeling. Dit impliceert dat belanghebbende sectoren zodanig gebruik
moeten maken van beschikbaar gronden oppervlaktewater dat daarmee een
duurzaam gebruik én een duurzame
ontwikkeling van milieu en natuur zijn
gewaarborgd. Vanuit het provinciale grondwaterbeleid is dit vertaald in prioriteit van
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grondwater (en daaruit geproduceerd
drinkwater) voor hoogwaardige doeleinden.
Laagwaardig watergebruik zou ingevuld
moeten worden met oppervlaktewater.
Nutsbedrijf Regio Eindhoven (NRE) is
verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de regio Eindhoven. Daarnaast
voorziet het bedrijf in engros levering aan
de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant
en exploiteert zij de volledige bedrijfswaterlevering aan de Philipscomplexen in
Eindhoven vanuit een separaat grondwaterbedrijf.
Alle huidige leveringen hebben grondwater
als grondstof, met een totale omvang van
28,5 miljoen mVjaar.
In het licht van het waterhuishoudingsplan
heeft NRE de mogelijkheden verkend van
vervanging van drinkwaterlevering door
'industrie'waterlevering vanuit oppervlaktewater [1,2]. Ook is in kaart gebracht de
mogelijkheid van vervanging van nu
functionerende industriële grondwateronttrekkingen door industriewaterlevering
(afb. 1 en 2).
Het bedrijfsleven kenmerkt zich door
aspecten als korte levenscycli van
Produkten, uitbesteding van non-core
business, risicospreiding via garanties van
toeleveranciers van Produkten en diensten.
Dit vergt ook van waterleidingbedrijven

Samenvatting
De toekomstige waterlevering zal gekenmerkt worden door prioriteitsstelling en
diversiteit in bronkeuze én produkt.
Gunstig gelegen lokale kleine oppervlaktewateren, zoals het Beatrixkanaal in
Eindhoven, bieden economische en milieukundige voordelen.
Het kanaal is geschikt als bron voor een B(eatrix)waterlevering ter vervanging van
een deel van de huidige drinkwaterlevering aan industrieterreinen de Hurk en Croy
in Eindhoven én als bron voor de realisatie van een tweede wateraansluiting voor
woningen, industrie en kantoren op de nieuwbouw VINEX lokatie Meerhoven.
Om dit technisch en economisch te toetsen heeft NV Nutsbedrijf Regio Eindhoven
het project Aquarius gestart, ondersteund door Kiwa en NOVEM.
Meest kenmerkende onderscheid bij een dubbele waterlevering aan woningen zal
zijn de mate van toegankelijkheid van de watertappunten en de daar noodzakelijke
eis van wel of niet drinkwaterkwaliteit uit oogpunt van de volksgezondheid.
Membraanfiltratie is een veelbelovende techniek (economisch en kwalitatief)
om oppervlaktewater direct te zuiveren tot geschikt B(eatrix)water.
Een inventarisatie van behoefte, met realisatie van besparings- en recyclingsmogelijkheden is essentieel, vóór start van B-waterproduktie.
Ook is er behoefte aan produktontwikkeling van geschikte apparaten en materialen
zodat een probleemloze levering van B(eatrix)water in de toekomst aan 7000
woningen realiseerbaar is.
Een nieuw watertijdperk met volop uitdagingen.

flexibiliteit in afstemming op de vraag naar
water met variërende behoefte aan kwantiteit, kwaliteit, leveringszekerheid, garanties
en prijs/kwaliteit-verhouding.
Maar ook in nieuwbouwprojecten van
I.H.E. woningen klinkt nadrukkelijk de
wens om onderscheid te maken in hoogwaardig en laagwaardig gebruik, te voorzien uit hoogwaardige en laagwaardige
bronnen, ter ontlasting van het grondwatergebruik.
Eindhoven is een van de VINEX (Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening Extra) lokaties
in Nederland. In de nieuwbouwwijk
Meerhoven zijn onder meer 7.000 woningen
gepland, naast de diverse industrieterreinen
en kantoorcomplexen. De waterlevering
(ongeveer 1miljoen m 3 /jr) aan een dergelijk nieuwbouwcomplex biedt kansen voor
een duurzame waterlevering in de toekomst
met inzet van grond- en oppervlaktewater.
Project Aquarius en levering
B(eatrix)water
Het is niet zomaar dat de naam Aquarius is
gekozen voor de omvangrijke studie naar
de toekomstige waterlevering aan industrie
en woningen voor laagwaardig gebruik.
Het nieuwe tijdperk waarin duurzaamheid
'het' milieuthema zal worden is niet ver
meer verwijderd. De studie richt zich op
twee sporen. Het eerste spoor betreft de
herziening van de huidige drinkwaterlevering aan industrieterrein de Hurk/Croy,
met inbegrip van mogelijke vervanging
van daar aanwezige industriële grondwateronttrekkingen. De aanpak is gefaseerd
opgebouwd met veel aandacht voor besparing, reductie en recycling bij de betrokken
bedrijven. Daarna kan een beeld worden

verkregen van de mogelijke eindlevering
aan dit industrieterrein met twee soorten
water: drink- en industriewater.
Het tweede spoor richt zich op ontwerp
en realisatie van een dubbele waterlevering
aan woningen: een drinkwaterlevering
vanuit de plicht te zorgen voor de openbare drinkwatervoorziening én een 'water'
levering aan gesloten systemen waar sprake
is van laagwaardig gebruik zoals toilet,
vaatwasser en wasmachine. Het kenmerkende verschil tussen de drinkwatervoorziening en de laagwaardige B-waterlevering
ligt in de toegankelijkheid van de waterverbruikspunten en de daar noodzakelijke
eis van wel/niet drinkwaterkwaliteit.
Parallel aan deze twee sporen is een proefinstallatie in gebruik genomen die uitsluitsel moet geven over de (technische en
economische) mogelijkheden van inzet
van membraanfiltratie (ultra) als integraal
zuiveringsproces voor bereiding van
B(eatrix)water uit het nabijgelegen Beatrixkanaal. Het kanaal loopt dwars door het
industrieterrein de Hurk. Het kanaal vormt
de oostelijke begrenzing van de VINEX
lokatie Meerhoven. Het wordt gevoed
vanuit de Dommel, een riviertje dat
ontspringt in België en uitmondt in de
Maas (afb. 3).
Het project is van meet af aan opgezet
in nauwe samenwerking met het contactorgaan: de Hurk, een belangenvereniging
van op de Hurk en Croy gevestigde ondernemers. De proeven worden gesubsidieerd
door NOVEM, ter ondersteuning van
ontwikkeling van membraantechnologie in
Nederland. De projectbegeleiding is
verzorgd door Kiwa Onderzoek en Advies.
Het project maakt onderdeel uit van het
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TABEL II - Waterkwaliteitna membraanfiltratie.
Na zuivering
min.
max.
gem.

Beatrixkanaal
m

Nieuw drinkwaternet

Parameter
Zuurgraad
Troebelingsgraad
Kleur intensiteit
Droogrest 105°C
CVZ
EGV
Calcium
Magnesium
IJzer totaal
Chloride
Mangaan
Kiemgetal 22°C
Kiemgetal 37°C
Coli 37°C
Coli 44°C
Aeromonas
Faecale Streptococcen
Clostridia

Eenheid

gem.

min.
7,11
7,24
34,18
8,3
13*
9
304
270
22,1
1-1
38,88
7,3
42,6
37,7
7,6
6,7
2
0,52
38,36
33,1
0,33
0,26
> 1650 >300
>625 >300
>690
80
>340* > 8 0
80*
80
69*
58
320*
80

pH-eenheid
FTU
Pt/Co
mg/l
mg/l 0 ,
mS/m
mg/l Ca
mg/l Mg
mg/l Fe
mg/l
mg/l Mn
n/ml
n/ml
n/100 ml
n/100 ml
n/100 ml
n/100 ml
n/100 ml

max.
7,48
180
17
310
30
48,1
47,7
8.7
4,1
42,3
0,39
>3000
1100
1800
600
80
80
560

7,13
0,16
6,33
266
19,7
37,1
39,8
7,13
0,02
37,4
0,24
293*
206*
13,6*
0*
19,5*
0*
4*

6,99
<0,03
3
240
12
7,2
36,8
6,5
0,01
32,3
0,17
280
120
0
0
0
0
4

7,37
0,88
10
290
46
43,1
43,5
8,1
0,03
40
0,27
300
300
41
0
39
0
4

Drinkwater
NRE
7,99
0,04
4,6
120
8
23,6
40,5
4,9
0,02
9,8
<0,02
5
2
0
0
0

-

*) Minder dan 4 monsters onderzocht.
- Deze parameters worden alleen gemeten als er coli wordt aangetroffen.

voor bereiding van industriewater vraagt
specifiek maatwerk in relatie met de
oppervlaktewaterbron en de fluctuaties
die optreden in de kwaliteit van die bron.

B-waternetvariant 1

Kosten industriewater
De eerste berekeningen hebben opgeleverd
dat in de situatie van levering van industriewater aan de Hurk en Croy een
gescheiden drinkwater- en industriewaterlevering kostendekkend kan plaatsvinden
met handhaving van de huidige drinkwaterprijs en een significant goedkopere industriewaterlevering (zie afb. 5).
Afb. 5. -

Conclusies voor de toekomst
Vervanging van drinkwaterlevering, uit
grondwater bereid, door B(eatrix)water,
bereid uit opppervlaktewater, is interessant.
De ondergrens voor de omvang van de
levering kan aanmerkelijk lager liggen bij
gunstige ligging van beschikbaar klein
oppervlaktewater door het vermijden van
transportkosten.
Overschakeling kan pas op effectiviteit en
economische haalbaarheid worden getoetst,
nâ vaststelling van de reële waterbehoefte.
Een haalbaarheidstudie moet worden voorafgegaan door een inventarisatie van de
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Membraanfiltratie

B-waternetvariant 2
Aß. 4.-Netontwerpen industriewaterleveringde Hurk.

afgerond [4].De kwaliteit van het
membraanfiltraat is veelbelovend.
In vergelijking met drinkwater wordt al
aardig voldaan aan de in de interviews
veel gehoorde wens: 'als het maar net zo
schoon is als drinkwater' (zie tabel II).
In de vervolgfase 2 wordt geëxperimenteerd met andere membranen en gerichte
reinigingsregiems.
In overeenstemming met andere proeven
bij NRE op het gebied van toepassing
van membraanfiltratie is één conclusie
onomstotelijk vastgesteld: elke toepassing

De belangrijkste meevaller is het ontbreken
van hoge transportkosten van de bron naar
de gebruiker. Een aanzienlijke kostenpost
wordt gevormd door de noodzaak van
herbestrating. In dat kader is vroegtijdig
beslissen bij bouwrijp maken van
industrieterreinen een absolute kostenreducerende factor en kan industriewater
nog aantrekkelijker worden aangeboden.
De leveringszekerheid is gegarandeerd
door de dubbele levering van drinken industriewater. Met het voorbehoud
dat tijdelijk overschakelen op drinkwater
geen aanpassing vergt van de binneninstallatie.

waterhuishouding, de reductie- en hergebruikmogelijkheden en de consequenties
van de overstap naar een ander soort water.
Levering van industriewater is maatwerk.
Zowel in het realiseren van een adequate
zuivering van lokaal beschikbaar oppervlaktewater tot een breed inzetbare basiskwaliteit B-water, als ook mogelijke
aanpassing 'achter de meter' in suboptimalisatie naar de wens van de klant. De klant
zelf is nauwelijks of beperkt in staat deze
kwaliteitseis uit te drukken in fysischchemische parameters.
• Vervolg oppagina 425.
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het lokale bestrijdingsmiddelengebruik
ontbreken.
Uit dit onderzoek blijkt nogmaals de
wenselijkheid om te beschikken over
adequate analyse-technieken, toxicologisch
onderbouwde grenswaarden of iMTRwaarden en up to date gegevens over het
gebruik van bestrijdingsmiddelen op lokaal
niveau. Deze bevindingen sluiten aan bij
de aanbevelingen in de brief van 22 januari
1996 van de CIW/CUWVO gericht aan de
ministers van Verkeer en Waterstaat,
VROM en LNV.
Doordat de hoeveelheid uitslagwater door
het Heemraadschap Fleverwaard kan
worden berekend uit de (gemeten) capaciteiten en draaiuren van de pompen, en
doordat er frequent is bemonsterd en
geanalyseerd, zijn uit het onderzoek redelijk nauwkeurige vrachten te berekenen.
Er is hierdoor een reëel inzicht in de
omvang van de emissie van de onderzochte
stoffen naar het IJsselmeer en de randmeren vanuit dit in hoofdzaak agrarische
gebied verkregen. Uit het onderzoek blijkt
dat er jaarlijks 500 tot 1000 kilogram
bestrijdingsmiddelen met het uitslagwater
uit de Flevopolder wordt geloosd als
actieve stof.
Er is in het rapport een relatie gelegd
tussen de geschatte gebruikshoeveelheden
en de met het uitslagwater geloosde
hoeveelheden. Het gemiddelde lozingspercentage in dit onderzoek ligt rond de
1%van het gebruiksvolume. Voor sommige
bestrijdingsmiddelen blijken verhoogde
'lozingspercentages' te worden gevonden.
Dit geldt bijvoorbeeld voor 2,4-D (24%),
atrazine (8%), dichloorvos (55%) en in
mindere mate diuron (2,6%). In sommige
gevallen zijn er plausibele verklaringen
gevonden voor deze verhoogde lozingspercentages. Door de toepassing van
diuron in stedelijke gebieden als onkruidbestrijdingsmiddel op straatverhardingen,
wordt de outputvracht hoger dan op basis
van alleen het landbouwkundig gebruik.
Voor mevinfoswerd een opmerkelijk hoge
vracht in uitslagwater gevonden, die zelfs
veel hoger was dan de geschatte input.
Het is niet duidelijk of hier sprake is van
een illegale toepassing van dit middel of
dat er een andere oorzaak is.
Ook blijken voor sommige stoffen zeer lage
lozingspercentages te worden gevonden.
Zo zijn de stoffen 1,3-dichloorpropeen,
maneb en trifenyltin in aanzienlijke
hoeveelheden toegepast in 1992/1993,
maar nauwelijks in het uitslagwater aangetroffen. Het grondontsmettingsmiddel
1,3-dichloorpropeen komt door zijn
toepassing (injectie in de bodem) niet of
nauwelijks in contact met oppervlaktewater. Het is een stof waarvan het gebruik
inmiddels sterk is verminderd in het
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kader van de reductiedoelstellingen in
het Meerjarenplan Gewasbescherming
(MJPG). Voor maneb geldt dat er geen
goede analyse-mogelijkheid is zodat er
een lozingspercentage moest worden
berekend aan de hand van de vracht aan
ethylthio-ureum (ETU: een stabiel afbraakproduct van maneb). Van trifenyltin is
bekend (en is in dit onderzoek bevestigd)
dat het zeer goed aan bodemdeeltjes hecht,
waardoor het grotendeels in de akker of in
de waterbodem achterblijft. Het veroorzaakt hierdoor ernstige verontreiniging van
lokale waterbodems. Naar dit aspect is door
het Heemraadschap onlangs een nader
onderzoek verricht.
Er wordt jaarlijks uit de Flevopolder
circa 3,5 kiloton aan nitraat stikstof
geloosd en circa 200 ton fosfaat. Door de
Vakgroep Geochemie van de Faculteit
Aardwetenschappen van de Universiteit
Utrecht is een studie uitgevoerd naar
de water- en stofbalans voor stikstof,
fosfor en chloride in de Flevopolder
(stagerapport J. W. J. Oostra, maart 1996).
Hieruit blijkt dat circa 80 tot 90% respectievelijk circa 30% tot 50% van de geloosde
stikstof- en fosfaatvracht afkomstig is van
uitspoeling vanuit de landbouw.
Een andere belangrijke bron is het kwelwater en voor fosfaat levert ook het effluent
van rioolwaterzuiveringsinstallaties een
belangrijke bijdrage.
De lozing van nitraat via uitslagwater is
grotendeels afkomstig van landbouwkundig
gebruik. Uit de geloosde vracht van circa
3,5 kton kan een 'lozingspercentage' van
40% worden berekend. De totaal toegepaste
hoeveelheid nitraat in de landbouw is hierbij geschat op 10,2 kton/jaar berekend uit
een geschatte gemiddelde nitraat-stikstof
gift van 170 kg/ha.jr op 60.000 ha landbouwgebied. Dit hoge lozingspercentage
kan voor een gedeelte worden verklaard
door een snelle afvoer van nitraat door zgn.
kortsluitstromen ofpreferente stroombanen
in de bodem. Deze preferente stroming
vindt plaats via permanent aanwezige
verticale scheuren die in de bodem van
de Flevopolder aanwezig zijn.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat, gelet op de kwaliteit van het
polderwater en van het ontvangend oppervlaktewater, het terugdringen van emissies
vanuit de landbouw een belangrijk
aandachtspunt is. (Persbericht RIZA)
•

•

•

Financiële ratio's
• Slot van pagina 410.
van schadeclaims zal de exploitatie en
daarmee de financiële ratio's beïnvloeden.
5. Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de relatief

lage financiële ratio's van de waterleidingsector op de korte termijn geen groot
negatief effect hoeven te hebben op de
risicobeoordeling door financiers. Echter,
ontwikkelingen op de (Europese) kapitaalmarkt en andere externe factoren zullen
ertoe leiden dat de financiële ratio's van de
waterleidingsector in de toekomst grotere
betekenis zullen krijgen. Waterleidingbedrijven worden, in de ogen van de
institutionele belegger, steeds meer
'gewone' bedrijven. Evenals bij bijvoorbeeld afvalverwerkers, ziekenhuizen en
elektriciteitsbedrijven, zullen de ratio's
op termijn steeds belangrijker worden.
Het blijkt dat de risicoperceptie van
institutionele beleggers vaak anders is
dan die van de banken; zij zijn veel meer
gericht op ratio's en ratings.
Wil de Nederlandse waterleidingsector mee
blijven doen op de (Europese) kapitaalmarkt, dan speelt de naambekendheid van
de bedrijven, het aandeelhouderschap van
de lagere overheden en de inkomenszekerheid een minder grote rol dan een breed
financieel draagvlak. Wil de waterleidingsector ook in de toekomst aanspraak
kunnen blijven maken op aantrekkelijk
geprijsd vermogen, dan zal men aan de
markteisen dienen te voldoen.
Een primaire solvabiliteit van tenminste
15% zalvoldoende zijn om de institutionele
beleggers voorlopig bereid te laten blijven
de waterleidingsector te financieren.

• •
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Aquarius in Eindhoven
• Slot vanpagina 423.
Inzet van membraanfiltratie als zuiveringsstap lijkt zeer wel mogelijk en biedt
perspectieven in maatwerkleveringen,
capaciteitsflexibiliteit én stimulansen
voor de membraanproduktiebedrijven.
Stimulering van praktijktoepassingen op
kleinschalig niveau is een goede stap in
de ontwikkeling naar betere en minder
vervuilingsgevoelige membranen danwei
verbeterde reinigingstechnieken.
Industriewater kan gemakkelijk concurreren met drinkwater. Vervanging van
industrieel opgepompt grondwater is
moeilijk, maar binnen een geïntegreerde
projectaanpak financieel aantrekkelijk te
maken.
Er moet nog veel onderzoek worden
gedaan naar de eisen die worden gesteld
aan apparatuur in de woningen voor
gebruik van in dit geval B(eatrix)water.
Ook in de aansluitvoorwaarden, ter voorkoming dat tappunten voor B-water
benut kunnen worden voor drinkwater
(slot op de kraan?), moet nog veel worden
uitgezocht. NRE zal in samenwerking met
fabrikanten en inbreng vanuit haar eigen
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inspectiedienstervaringen, proberen de
noodzakelijke produktontwikkeling een
aanzet te geven.
Bij de dimensionering van de beoogde
twee leidingnetstelsels zal voor blusvoorzieningen een keuze moeten worden
gemaakt.
Er zullen afspraken moeten worden
gemaakt over toegankelijkheid van wateraftappunten en controlemogelijkheden op
beide waterleveringen, vanuit het oogpunt
van zorg voor de Volksgezondheid.
Een dubbele waterlevering in de toekomst
wordt het begin van een nieuw watertijdperk.
Literatuur
1. Inventarisatie oppervlaktewater nabijEindhoven.
F. Hettinga, SWO 91.345,1992.
2. Inzetoppervlaktewatervoordewatervoorzieningdoor
NRE.]. Peeters e.a, SWO 92.310, 1993.
3. Hetwaterverbruik thuis. NIPO/VEWIN, november
1995.
4. Micro enultrafiltratievoordebereidingvan
B(eatrix)water. H. Oosterom, G. Vos,J. Schippers.
H 2 0 (29),nr. 15,1996.

• •

•

Fotothema 'Water in de stad'
Tot nu toe werd in het waterbeleid voornamelijk aandacht besteed aan het water
buiten de bebouwde omgeving: meren,
sloten, plassen en rivieren.
Water in de bebouwde omgeving werd snel
afgevoerd naar een ondergronds netwerk,
en aan open water werd een lage kwaliteit
toegedicht. In deze perceptie treedt echter
een duidelijke kentering op. Het merendeel
van de mensen woont en werkt in een
verstedelijkte omgeving. De mensen leren
open water in de dagelijkse leefomgeving
te zien als een rustpunt en als compensatie
van de hardheid van steeds meer wegen en
gebouwen. Water kan een bepalend
element zijn voor de ambiance van de
stedelijke leefomgeving.
In de Vierde nota Waterhuishouding, is
'Water in de stad' een belangrijk thema.
Het thema blijkt zeer uiteenlopende
gedachten op te roepen, van technische
constructies voor waterinfrastructuur tot
complete stedebouwkundige concepten, en
van gebruiksfuncties voor de mens tot
zones voor het verbinden van stedelijk
gebied met natuur. Om de rijkdom aan
ideeën in zicht te brengen is bij VROM
besloten 'Water in de stad' als fotothema
te kiezen.
VROM is geïnteresseerd in concepten
op het kruispunt van water, ruimtelijke
ordening en de kwaliteit van de woonomgeving. De gevisualiseerde concepten
kunnen bijdragen aan praktische beleidslijnen voor de Vierde Nota Waterhuishouding.

Een selectie van de foto's zal worden
tentoongesteld in de bibliotheek van
VROM. Mogelijk worden foto's, uiteraard
met bronvermelding, gebruikt ter illustratie
in de Vierde Nota Waterhuishouding.
Inzendingen (maximaal 5 foto's, afmeting
minimaal 10x15 cm) met bijbehorende
negatieven en dia's moet voor 2 september
1996 zijn ingeleverd bij:
Bibliotheek Ministerie VROM t.a.v.
Pauline Bingen (directiecode 722);
Postbus 30945, 2500 GX Den Haag.
Telefoon 070-3393283.

T Delft
Nieuws uit de vakgroep
Waterbeheer, Milieu- en
Gezondheidstechniek
Publicatie 'Hemelwater,
het riool in?' verschenen
Aan de TU Delft is recent verschenen het
onderzoeksrapport 'Hemelwater, het riool
in?' Het betreft een studie naar de bestuurlijke en juridische aspecten bij een duurzame aanpak van het stedelijk waterbeheer,
toegespitst op de omgang met hemelwater.
Doel van het onderzoek was om vanuit
zowel een technische als een juridische
invalshoek na te gaan welke mogelijkheden
er zijn om hemelwater als 'grondstof te
benutten. Hemelwater wordt nu in
verreweg de meeste gevallen via het riool
afgevoerd. In de praktijk wordt vaak het
geluid gehoord dat alternatieven hiervoor
(dus andere gebruik dan het afvoer via
goot en riool) juridisch moeilijk uitvoerbaar zouden zijn, onder meer als gevolg
van de Woningwet. Door de onderzoekers
is echter geconstateerd dat wet- en regelgeving weinig belemmeringen opleveren
voor het afkoppelen en benutten van
hemelwater voor diverse gebruiksdoeleinden als infiltratie, berging en hergebruik.
Dat iedere woning op grond van de
Woningwet moet beschikken over een
aansluitpunt voor drinkwater doet daar
niet aan af. Het verdient aanbeveling in het
kader van duurzaam stedelijk waterbeheer
het benutten van hemelwater op gemeentelijk niveau te stimuleren. Daartoe kan
uitbreiding van de Woningwet met de
invalshoek milieu nuttig zijn.
Auteurs: mr. dr. H. van den Heuvel,
ir.J.Jacobs, ir.P.van Eek en mr. E. SchuttePostma. ISBN 90-802743-3-x, NUGI 693.
Uitgave TU Delft april 1996, in een samenwerkingsverband tussen de vakgroep
Infrastructuur van de faculteit der Civiele
Techniek en de vakgroep Techniek, Bedrijf

& Bestuur van de faculteit der Wijsbegeerte
& Technische Maatschappijwetenschappen.
Het rapport bevat 107 pagina's en kost
f 20,- incl. verzendkosten. Te bestellen bij
mw. S. Hagman, tel. 015-2783692.

TU Delft-mededeling
nr. 66 verschenen
Zojuist is de TU Delft-mededeling nr. 66
gereed gekomen, getiteld 'On the Design
of Percolation facilities'. In deze mededeling wordt ingegaan op het ontwerp
van infiltratiesleuven met als belangrijkste
resultaat een set ontwerpgrafieken waarmee
dit soort voorzieningen op een realistische
wijze kunnen worden gedimensioneerd.
Geïnteresseerden kunnen de TU Delftmededeling bestellen bij de secretaresse
van de vakgroep Waterbeheersing,
Milieu- en Gezondheidstechniek, sectie
Land- &Waterbeheer, Faculteit der Civiele
techniek, mevrouw E. G. Rothfusz, telefoon
015-2781646.

l/l/a f e r o p l e i d i n g e n

MWT en HWT afgerond
Op 14 juni 1996 zijn de laatste diploma's
Middelbare en Hogere Waterleidingtechniek aan de geslaagden uitgereikt.
De heer ir. L. C. W. Wentzel, voorzitter
van de Commissie voor de Examens in
de Waterleidingtechniek (CEW), hield ter
gelegenheid van deze uitreiking een feestelijke toespraak. Hij benadrukte het belang
van opleidingen. Hij herinnerde de
toehoorders er aan dat al in de Romeinse
tijd de kwaliteit van het lokale bestuur
werd afgemeten aan de watervoorziening.
De gediplomeerden waarschuwde hij dat
ze met het MWT/HWT-diploma op zak
nog niet aan het eind zijn van hun kennisverwerving. Nieuwe ontwikkelingen op
technisch gebied zal men altijd moeten
blijven volgen.
In 1996 zijn 9 kandidaten geslaagd voor
de Middelbare Waterleidingtechniek en is
1 kandidaat geslaagd voor de Hogere Waterleidingtechniek.
In 1996 zijn voor de MWT geslaagd: de
heren J. H. G. M. Geraets, R. F. P. van
der Graaf, R. van der Knaap, H. Kuiper,
F. E. V. Manikowski, F. Th. G Masselink,

