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1. Algemeen
Het verenigingsjaar 1995 kende als hoogtepunt de Tweedaagse bijeenkomst op 1 en
2 juni in Tilburg. Rond het thema 'Klant
& bedrijf had gastheer N.V. Tilburgsche
Waterleiding-Maatschappij, in samenwerking met Programmacommissie A, een
aantrekkelijk binnen- en buitenprogramma
samengesteld, dat veel belangstellenden
trok.
Uiteraard werden in het verslagjaar ook
nog andere bijeenkomsten georganiseerd;
hiervan wordt elders in dit verslag melding
gemaakt. In het verslagjaar werd voor
het eerst een introductiedag voor nieuwe
leden georganiseerd. Behalve door de
VWN werden presentaties verzorgd door
VEWIN, Kiwa, Stichting Wateropleidingen,
Aquanet en Reststoffenunie Waterleidingbedrijven. Daarnaast werd een korte rondleiding door de Kiwa-laboratoria gegeven
en werd aan de aanwezige nieuwe leden
de gelegenheid geboden nader kennis
met elkaar te maken.
In het verslagjaar werden voorts voorbereidingen getroffen voor het uitbrengen
van een brochure met informatie over
doelstelling en activiteiten van de VWN.
Begin 1996 was de brochure gereed,
waarna ruime verspreiding volgde.
In financieel opzicht had de vereniging
een goed jaar; de jaarrekening kon worden
afgesloten met een klein positief saldo
van f 1.208,-. Voorts steeg het ledental
licht naar 1.218.
2. Ledenvergaderingen
De voorjaarsvergadering op 1juni vormde
onderdeel van de al genoemde Tweedaagse
bijeenkomst in Tilburg. Na afloop is voor
de eerste keer uitgereikt de Tapping- &
Drilling-bokaal aan de winnaars van de
Ie Nederlandse Fitterij-wedstrijden,
een evenement dat door de VWN is
geadopteerd; winnaar was één van de
teams van de N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij.
De najaarsvergadering is gehouden op
8 december in Ede, als onderdeel van de
door het Contactorgaan Veiligheidsaangelegenheden en Programmacommissie C
georganiseerde bijeenkomst over arbeidsomstandigheden. Memorabel is het
aftreden van de heer ir. J. Th. H. Koelink
na 8 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan
de laatste 5 jaar als voorzitter, en het
aantreden van zijn opvolger de heer
drs. G.J. van Nuland.
3. Bestuur
In het verslagjaar werden vier bestuursvergaderingen gehouden. Voorts vonden
twee besprekingen plaats met de Programmacommissies en vertegenwoordigers van
de Specialistengroepen van de VWN en

één bespreking met het NVA-bestuur.
Enkele onderwerpen die in de bestuursvergaderingen speciale aandacht kregen
waren: verbetering van de coördinatie van
bijeenkomsten, voorbereidingen voor het
100-jarig jublileum in 1999, organisatie
introductiebijeenkomst voor nieuwe leden,
toekomstige organisatie van fitterijwedstrijden, opstellen VWN-brochure,
aanschaf van vlaggen en relatiegeschenken.
Met de al genoemde voorzitterswisseling is
de samenstelling van het bestuur als volgt:
Tijdstip
aftreden
eind ....
drs. G. J. van Nuland
(voorzitter)
mr. H. R. Bax
(secretaris/penningmeester)
ir. E. J. J. Cals
drs. I. J. L. CouwenbergVeraart
drs. W. van de Meent
drs. G. Oskam
E. van Zuidam

Periode

1999

1

1997
1998

2
2

1997
1996
1998
1998

1
2
2
1

4. Leden
De stand van zaken met betrekking tot het
ledental is als volgt:

Totaal

saldo
mutaties
in 1995

per
31-•12 -1995

1.116
68
14

- 10
+ 24
+ 6

1.110
92
20

1.198

+ 20

1.218

In het verslagjaar zijn onze vereniging
ontvallen ir.J. Hieter, oud-voorzitter, en
ir. W. C. Wijntjes.
5. Commissies en specialistengroepen
De vereniging kent 4 programmacommissies, 4 specialistengroepen en een kascommissie. Zij kenden ultimo 1995 de
volgende samenstelling:
Programmacommissie A, Algemeen
ir. K. J. Hoogsteen
drs. B. J. Hoogwout
drs. I. J. L Couwenberg-Veraart

Programmacommissie D, TAK-bijeenkomsten
L. Veerman
ing. J. Bongers
ing. B. van Driel
Kascommissie
ing. A. H. M. van Bavel
ir. B. R. Munneke
drs. F. M. Willemsen

Contactorgaan voor Financieel-Economische
aangelegenheden (CFE)
voorzitter: drs. H. H. van Well
secretaris: drs. G E. Achttienribbe
leden
: 54

Bestuur VEWIN:
drs. G J. van Nuland
Commissie Vakantiecursus: drs. G. Oskam
Bestuur Stichting H 2 0 :
drs. G. J. van Nuland
Raad van Advies voor de
drs. I. J. L. CouwenbergVeraart
Raad van Commissarissen
KIWA:
E. van Zuidam
Nederlands Comité IWSA: drs. G Oskam en
mr. H. R. Bax
Bestuur Stichting
Wateropleidingen:
mr. H. R. Bax
Bestuur Stichting
Waterleidingmuseum:
mr. H. R. Bax

Gewone leden
Buitengewone leden
Studieleden

Programmacommissie C, Distributie
ir. M. G M. den Blanken
ir. L. M. J. I. Stok
ir. W. G. Beeftink

College van Bedrijfsjuristen (CBJ)
voorzitter: mr. R. Lucas
secretaris: mr. J. B. Abrahamse
leden
: 36

Leden van het bestuur vertegenwoordigen
de vereniging in diverse gremia; onderstaand is hiervan een overzicht gegeven:

per
1-1-1995

Programmacommissie B, Produktie
ir. B. R. Munneke
ir. H. Uneken
ir. P. A. N. M. N u h n

Contactorgaan Veiligheidsaangelegenheden (CVA)
voorzitter: ir. L. J. Zwierstra
secretaris: mr. J. B. Abrahamse (wnd)
leden
: 28
Contactorgaan Voorlichters Waterleidingbedrijven
(CoVW)
voorzitter: A. A. Schaafsma
secretaris: G B. Vinke
leden
: 59

6. Bijeenkomsten
In het verslagjaar werden door, mede
door of mede namens de VWN in totaal
8 bijeenkomsten georganiseerd. In onderstaande tabel zijn enkele gegevens van de
bijeenkomsten samengevat.
7. Activiteiten specialistengroepen
Naast de algemene bijeenkomsten kennen
de specialistengroepen voorts hun eigen
bijeenkomsten, waarin actuele onderwerpen op het vakgebied zijn behandeld.
Onderstaand is hiervan verslag gedaan.
College van Bedrijfsjuristen (CBJ)
Het College bestond in 1995 uit 38 juristen
die werkzaam zijn bij de waterleidingbedrijven, de VEWIN en het ministerie
van VROM. Het CBJ heeft vier maal
vergaderd. Heel interessant is altijd de
uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen
in wetgeving, rechtspraak en literatuur.
Een greep uit het ter sprake gebrachte in
1995: het geschil tussen VEWIN/EnergieNed en de Consumentenbond over de
algemene leveringsvoorwaarden van water
en energie; Wet belastingen op Milieugrondslag; schadecompensatie bij de
gedwongen verlegging van leidingen;
herziening EG-Drinkwaterrichtlijn; algehele
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No . Datum
1 5 april
2 I en 2 juni
3 II en 13 oktober
4 18 oktober
5 6 november
6
7
8

15 november
30 november
8 december

Plaats
Utrecht
Tilburg
Nieuwegein
Nieuwegein
Utrecht/
Nieuwegein
Nieuwegein
Ede
Ede

Thema/onderwerp
'Samen werken aan water'
'Klant &bedrijf
'Distributie: kwaliteit tegen welke prijs?'
Nuttige toepassing reststoffen
Introductiedag voor nieuwe VWN-leden

Organisatie door:
prog.cie Ben NVA
prog.cie Aen TWM
Kiwa/VWN
Kiwa/VWN
VWN

Nitraatverwijdering
'Zorg om de kwaliteit van het werk'
Arbo-dag

Kiwa/VWN
prog.cie D
spec.groep CVA en prog.cie C

herziening van de Waterleidingwet;
convenanten;afvalstoffenproblematiek,
de verplichting tot het verstrekken van
informatie door nutsbedrijven aan overheidsinstellingen.
Het CBJ kan ad hoc werkgroepen instellen
die na voltooiing van hun project worden
opgeheven. Deze ad hoc werkgroepen
kunnen ook in samenwerking met derden
worden opgericht. In 1995 is de werkgroep
'Aarding' opgericht, waarin naast VEWIN
en EnergieNed ook leden van het CBJ
participeren. Bij het vervangen van loden
dienstleidingen kan de aarding van de
electrische installatie verbroken worden
met alle risico's van dien. De werkgroep
zal een eindrapport/advies uitbrengen
hoe met deze problematiek om te gaan.
Tevens is de werkgroep 'Verontreinigde
afgegraven grond' opgericht, waaraan naast
de VEWIN en EnergieNed ook leden van
het CBJ en deskundigen uit de bedrijfstak
hebben deelgenomen. Nutsbedrijven
worden bij de uitoefening van werkzaamheden in grond van derden in toenemende
mate geconfronteerd met milieuregelgeving. De werkgroep heeft de gevolgen
van de milieuregelgeving in kaart gebracht
en aanbevelingen gedaan voor de ter zake
gewenste handelwijze.
Dit heeft geresulteerd in een 'Leidraad voor
grondwerkwerkzaamheden bij derden'.
Deze leidraad is in juli aan de leden
aangeboden.
Op 28 februari 1995 werd een interne
cursus 'Milieuzorg en de bedrijfsjurist'
georganiseerd, waarbij nagegaan werd op
welke wijze de bedrijfsjurist kan bijdragen
aan het opzetten en instandhouden van
een milieuzorgsysteem.
Op 6 en 7 september 1995 heeft het CBJ
officieel afscheid genomen van
mr. C. Heemskerk, PWN/WRK, die met
de VUT ging. Vanwege zijn betrokkenheid
bij de Kalimijnen-procedures blijft
mr. C. Heemskerk de vergaderingen van
het CBJ bijwonen.
ContactorgaanvoorFinancieel-Economische
aangelegenheden (CFE)
Nadat eind 1994 in de ledenvergadering
van de VWN groen licht was gegeven
voor de instelling van het Contactorgaan,
mochten in de loop van 1995ruim 50 leden
worden verwelkomd.

Onder grote belangstelling werd op 26 april
de eerste bijeenkomst georganiseerd.
Tijdens de bijeenkomst werd de problematiek van de budgettering belicht vanuit
zowel een meer theoretische als praktische
invalshoek.
Contactorgaan Veiligheidsaangelegenheden
(CVA)
Het Contactorgaan bestaat uit zo'n 30
veiligheidskundigen/ARBO-functionarissen van waterleidingbedrijven. Zoals de
naam aangeeft dient dit orgaan ter uitwisseling van kennis en ervaring. Vaak nodigt
het Contactorgaan daartoe sprekers uit.
De ontwikkelingen gaan immers heel snel
en aldus krijgen de leden de gelegenheid
in meerdere of mindere mate bij te blijven.
Er is een personele link met de werkzaamheden van de VEWIN-ARBO-werkgroep,
doordat de voorzitter van het Contactorgaan - de heer Zwierstra (WLF)- en enige
leden van het Contactorgaan tevens lid
zijn van die ARBO-Werkgroep.
In het verslagjaar kwam het Contactorgaan
2 maal bijeen.
In maart was de WMO in Zwolle gastheer.
Op de agenda stond als hoofdpunt
genoteerd het Bouwprocesbesluit; de heer
Knegt van ABOMA/KEBOMA verzorgde
een training over deze ingewikkelde maar
voor de praktijk van het bouwen uitermate
belangrijke regelgeving. Voorts presenteerden enige leden van het Contactorgaan
hun ervaringen met risico-inventarisatie
en -evaluatie, een taak waarvoor alle werkgevers zich in ARBO-verband geplaatst
zien.
Begin oktober volgde er een vergadering
bij de WMN in Soestduinen. Andermaal
werd er aandacht gevraagd voor de risicoervaring en -evaluatie, ditmaal naar aanleiding van een presentatie van een project
bij DZH.
Grote belangstelling bestond er voor een
causerie van de heer De Jong van ENECO
over de keuze van dat nutsbedrijf voor een
interne ARBO-dienst. Tenslotte was er een
bijdrage van de heer Kiewiet van NUON
over de veiligheidsvereisten tijdens het
werken aan laagspanningsinstallaties.
Contactorgaan Voorlichters Waterleidingbedrijven (CoVW)
Het Contactorgaan Voorlichters Water-

leidingbedrijven (CoVW) is in het verslagjaar vier maal bijeen geweest op diverse
locaties van waterleidingbedrijven in
het land. Daarnaast organiseerde het
secretariaat van het CoVW in oktober 1995
een workshop met als thema 'De klant
centraal'. De deelnemers wisselden tijdens
deze bijeenkomst van gedachten over de
relatie tussen de klant en het waterleidingbedrijf.
Wegens ziekte van de voorzitter van
het CoVW, de heer Schaafsma, nam de
secretaris, de heer G. B. Vinke, het voorzitterschap waar.
De (reguliere) bijeenkomsten van het
CoVW kenmerkten zich door het uitwisselen van informatie over voorlichtingsactiviteiten van de individuele waterleidingbedrijven. Daarnaast werden de
deelnemers aan bijeenkomsten van het
CoVW geïnformeerd over VEWIN-voorlichtingsactiviteiten. De deelnemers
fungeerden hierbij als klankbord.
Voorlichters van waterleidingbedrijven
gaven tijdens de bijeenkomsten een
toelichting op activiteiten als:
- waterbesparingscampagnes;
- de voorlichting rondom loodsanering en
aardingsproblematiek;
- audio-visuele produkties van waterleidingbedrijven;
- wat kan er gedaan worden om onheuse
behandeling door (tv)-journalisten te voorkomen of recht te zetten.
De secretaris van het CoVW gaf tijdens
de bijeenkomsten een toelichting op
diverse VEWIN-voorlichtingsactiviteiten
als:
- het CD-I project;
- de consumentenmagazines 'de Waterkrant' en 'Energie en Water';
- het onderwijspakket voor havo/vwo;
- het VEWIN-campagneboek, waarin
diverse collectieve voorlichtingsmaterialen
staan afgebeeld waar de waterleidingbedrijven gebruik van kunnen maken;
- de av-produktie over de waterkringloop
'De kleur van water';
- publicitaire activiteiten.
8. Van Marie-prijs
De Van Marie-prijs, bestaande uit een
bronzen plastiek en een oorkonde,
werd tot nu toe tien keer uitgereikt en
wel aan:
ir. W. H. van Marie
jhr. E. C. Storm van
's Gravesande
W. Mensink
ir. G. Wijnstra
ir. K. W. H. Leeflang
ir. B.Zandveld
J. S. Brandsma
prof. dr. ir. L. Huisman
ir. H. Haverkate
dr. ir. D.van der Kooij

14december 1966
12februari 1968
22 december 1971
15mei 1974
15 mei 1974
6 september 1979
11juni 1981
12december 1984
21 mei 1987
11juni 1992
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9. Tot slot
Het bestuur dankt een ieder die op enigerlei wijze heeft bijgedragen tot het succesvol
verlopen van VWN-activiteiten.
Namens het bestuur:
mr. H . R. Bax

• • •

W

Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer NVA

Poolse onderscheiding voor
ir. H. Ehrhardt
Uit handen van de Poolse Minister van
Milieu, Stanieslaw Zelichowski, ontving op
30 mei 1996 Hein Ehrhardt de 'Golden
Medal for Merit in Environmental Protection and Water Management'. De medaille
werd aan Hein, als enige buitenlander
uitgereikt tijdens de openingszitting van de
nationale Poolse Milieu Conferentie welke
dit jaar in de stad Koszalin werd gehouden.

De medaille werd Hein uitgereikt voor
zijn algemene verdiensten voor het Poolse
waterkwaliteitsbeheer en in het bijzonder
voor zijn inzet voor het Lake Jamno
Rehabilitation project, dat sinds enige
jaren in uitvoering is. In dit project, dat
wordt uitgevoerd door de associatie
Grontmij/DHV, brengt Hein zijn ervaring
op stimulerende, en getuige de medaille, op
overtuigende wijze in. Tijdens voornoemde
openingszitting sprak de President van
Polen, Alexander Kwasniewski, de
verwachting uit binnen afzienbare tijd in
Lake Jamno te zwemmen. Gezien het
huidige zwemverbod, lijkt het dat van
Poolse zijde op meer dan alleen morele
steun kan worden gerekend voor de
verdere projectuitvoering.
Ton Jans,
Grontmij
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VEWIN

kiwa
Contactgroep Ontharden
Succesvolle optimalisatie ontharding
in korrelreactoren
Het verminderen van het chemicaliënverbruik en de vorming van reststoffen
(met name kalkslib) staat centraal bij
optimalisatie van ontharding in korrelreactoren bij waterleidingbedrijven.
De bedrijfstak heeft hiermee eind 1995 en
begin 1996 bij diverse projecten zeer
succesvolle ervaringen opgedaan.
De aanpak van de optimalisatie, en de
daarbij bereikte resultaten, op de pompstations Velddriel (WMG), Tuil en 't Waal
(WMN) en Katwijk (DZH) kwamen aan
de orde tijdens de eerste bijeenkomst van
de contactgroep Ontharden op 27 maart jl.
De contactgroep Ontharden is op verzoek
van diverse waterleidingbedrijven geïnstalleerd in het kader van het VEWINonderzoekprogramma. Het doel is van
eikaars ervaringen te leren en om nieuwe
ontwikkelingen te signaleren. Inmiddels
participeren twaalf bedrijven die ervaring
hebben met ontharden in korrelreactoren.
Ir. R. H. M. Bos (WMD) is voorzitter van
de contactgroep, ing. C. W. A. M. Merks
(Kiwa) is secretaris.
De contactgroepleden waren voor de eerste
bijeenkomst te gast bij WLF op pompstation Spannenburg, waar het resultaat
van 5 jaar werken en een investering van
100 miljoen gulden voor vernieuwing en
uitbreiding is bezichtigd. De capaciteit
van de zuivering is vergroot van 15 naar
25 miljoen m 3 per jaar. Ontharding met
natronloog maakt deel uit van de zuivering.
WLF heeft bij de uitbreiding van de
zuivering al geanticipeerd op een mogelijke
verlaging van de toegestane minimale
hardheid van 1,5 naar 1,0 mmol/1.
Inzet granaatzand Velddriel
Ing. A. Kostense presenteerde de resultaten
van de inzet van granaatzand bij ontharding
met kalkmelk. Eerder zijn al resultaten
gepubliceerd over de succesvolle inzet van
granaatzand (door GW) bij ontharding met
natronloog [Dirken etal., 1995,H 2 0 (28)
nummer 16].Inmiddels heeft ook DZH in
Katwijk positieve resultaten bij toepassen
van granaatzand vastgesteld (eveneens
ontharding met natronloog, proefinstallatie
max. 15 m 3 /h).
Toepassen van granaatzand als entmateriaal in plaats van rivierzand èn optimalisatie van de instellingen van het onthardingsproces, resulteerde op pompstation
Velddriel in een aanzienlijke verlaging van
de troebelheid (voorheen 60 FTU en
hoger, nu circa 20 FTU) en lage gehaltes
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Ajb. 1 - Door toepassingvan granaatzand ah
entmateriaal isde troebelheid van het effluent van de
reactor oppompstation Velddriel significant verlaagd.

zwevende stof (circa 10 mg/l) in het
effluent van de reactor.
Vanaf het moment waarop granaatzand als
entmateriaal wordt toegepast is de troebelheid van het reactoreffluent laag en
verloopt het onthardingsproces goed.
Door optimalisatie van de procesinstellingen is het gehalte zwevende stof verder
verlaagd.
Hoogwaardige 'stabiele kalkmelk'
Tuil en 't Waal
Toepassen van 'kant-en-klare' kalkmelk
staat bij een groot aantal waterleidingbedrijven in de belangstelling, omdat
aanmaak van kalkmelk uit kalkhydraat of
ongebluste kalk, een storingsgevoelig en
arbeidsintensief proces, dan niet meer
nodig is. Vooral voor relatief kleine pompstations lijkt gebruik van 'kant-en-klare'
kalkmelk interessant.
Ing. G. J. Zweere presenteerde de resultaten
van de inzet van een hoogwaardige
'stabiele kalkmelk' op pompstation Tuil en
't Waal (proefinstallatie max. 15 m 3 /h).
Hier resulteerde dit in een uitstekend
verlopend onthardingsproces: het gehalte
zwevende stof (maximaal 5 mg/l) en de
troebelheid van het reactoreffluent zijn erg
laag. Bovendien zijn de pH, de Saturation
Index (SI) en het gehalte Totaal Afzetbaar
Calcium Carbonaat (TACC) relatief laag.
Ook dit is positief.
Op basis van de watersamenstelling van
het reactoreffluent (en van het mengwater)
kan geen keuze voor procesinstellingen
worden gemaakt: alle instellingen zijn
'optimaal'. Het onthardingsproces is
robuust (niet gevoelig voor variatie van
bijvoorbeeld oppervlaktebelasting en
onthardingsdiepte) en instellingen zijn vrij
te kiezen bij gelijkblijvende waterkwaliteit.
Het goed verlopende onthardingsproces
wordt toegeschreven aan de hoogwaardige
kwaliteit van de kalkmelk.
PWN-concept doppenbodem Katwijk
Ing. W. A. Oorthuizen beschreef de
resultaten van een studie naar inzet van
verschillende typen reactorbodems voor

