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Verontreiniging van de Maas
en zijrivieren door diuron
In 1992 en 1993 is naar aanleiding van
hoge concentraties van het bestrijdingsmiddel diuron in de Maas door de waterkwaliteitsbeheerders in het Maasstroomgebied in samenwerking met de NV
Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
(WBB) en RIZA een onderzoek gestart
naar de omvang en oorzaak van deze
vervuiling. Dit heeft in 1994 geleid tot
een nota 'Verontreiniging van de Maas
door diuron'. De conclusie van dit onderzoek was dat de vervuiling van de Maas
door diuron in belangrijke mate werd
veroorzaakt door toepassingen in het
openbaar groen en op verhardingen.
Het onderzoek is in 1994 en 1995 voortgezet. Het rapport 'Verontreiniging van de
Maas en zijrivieren in 1994 en 1995 door
diuron' bevat de onderzoekresultaten van
diverse locaties in het Maasstroomgebied
die in deze jaren zijn bemonsterd.
Alhoewel veel gemeenten te kennen
hebben gegeven dat zij het middel diuron
niet of nauwelijks meer toepassen, blijkt
dat de berekende jaarvracht van diuron in
de Maas in 1994 en 1995 niet is afgenomen.
Door een relatief hoge afvoer van de Maas
zijn er geen problemen opgetreden bij de
WBB. De kans dat de drinkwatervoorziening in gevaar komt blijft derhalve in
de toekomst reëel aanwezig.
Uit de meetgegevens blijkt dat de verontreiniging van de Maas door diuron voor
circa 50% kan worden toegeschreven aan
grensoverschrijdende verontreinigingen
uit België en circa 10%uit Duitsland.
De Nederlandse bijdrage aan de diuronverontreiniging van de Maas bedraagt
circa 40%.
Veel gemeenten hebben weliswaar het
gebruik aan diuron gestopt, doch zij hebben
wederom hun heil gezocht in chemische
bestrijdingsmethoden. Toen het gebruik
van simazine enkele jaren geleden verboden
werd (verharde oppervlakken) zijn gemeenten
massaal overgegaan op het middel diuron.
Nu de toepassing van diuron nadelige
gevolgen blijkt te hebben voor de waterkwaliteit en een gevaar oplevert voor de
drinkwaterproductiebedrijven gaan de
gemeenten over op de toepassing van
glyfosaat. Dit bestrijdingsmiddel is in
dit kader niet onderzocht. Wel wordt
aanbevolen om in 1996 onderzoek te doen
naar het voorkomen van dit bestrijdingsmiddel in hetMaasstroomgebied. Gebleken
is dat niet chemische bestrijdingsmethoden
van ongewenste begroeiingen op verhardingen nog maar zeer beperkt worden
toegepast.

De werkgroep dringt erop aan om zowel
in nationaal als internationaal verband
initiatieven te ondernemen om het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen op
verhardingen terug te brengen en het
gebruik van niet chemische middelen te
stimuleren.
Het rapport 'Verontreiniging van de
Maas door diuron' (ISBN 9036902134,
RIZA nota nr. 94.014) en het rapport
'Verontreiniging van de Maas en zijrivieren
in 1994 en 1995 door diuron' (ISBN
9036945682, RIZA nota nr. 96.018) zijn
verkrijgbaar bij het RIZA, Postbus 17,
8200 AA Lelystad, telefoon 0320-2984 11.

Wa f e r o p l e i d i n g e n

Cursus Rioleringsberekeningen, hydraulisch
functioneren
Met het gereedkomen van de module
C2100, 'Rioleringsberekeningen, hydraulisch
functioneren', in de Leidraad Riolering is
het belangrijk dat de inhoud van deze
module zowel inhoudelijk als conceptueel
wordt overgedragen. De cursus is er op
gericht daadwerkelijk gebruik van de
leidraadmodule te bewerkstelligen.
Doelgroep
De cursus richt zich op twee doelgroepen:
rekenaars en opdrachtgevers of beoorde-

laars.Rekenaars worden getraind in het snel
en efficiënt gebruiken van de Leidraadmodule en er wordt ingegaan op de achtergronden van de diverse gemaakte keuzes.
Voor de opdrachtgevers en beoordelaars
wordt beoogd dat zij snel inzicht verkrijgen
in de juistheid en bruikbaarheid van de
rekenresultaten.
De cursus wordt gegeven op HBO-niveau.
Docenten
De cursus wordt gegeven door de opstellers
van de Leidraadmodule ir. F. Clemens en
ir. H. van Mameren van DHV, ir. E. van
Rebergen en ir. H. van Luijtelaar van
Grontmij.
Cursusduur
De cursus bestaat uit 5 cursusavonden en
wordt in Utrecht gegeven. Bij voldoende
belangstelling (minimaal 15 aanmeldingen)
zal de cursus in het late najaar starten.
Cursusmateriaal
Er wordt vanuit gegaan dat cursisten de
beschikking hebben over de tekst van de
Leidraadmodule en de daarbij behorende
rapporten van het SUF-HYD rioleringsberekeningen versie 1.00, gegevens èn het
SUF-HYD rioleringsberekeningen versie
1.00, resultaten. Deze zijn verkrijgbaar bij
Stichting RIONED.
Kosten
f2.500,00.
Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met
Wateropleidingen, tel. 030-2984787.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u
contact opnemen met de heer F. Clemens,
tel. 033-46832 50.

Voorjaarsvergadering NVA 1996
Verslag huishoudelijke voorjaarsvergadering,
Orangerie te 's-Hertogenbosch,
d.d. 31 mei 1996
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Arie van der Vlies, opent de
huishoudelijke vergadering en heet alle
aanwezigen van harte welkom. De partners
van de deelnemers aan de vergadering
worden speciaal welkom geheten. Verder
heet Arie van der Vlies de prijswinnaars
van de NVA/Klaarmeestersprijs bijzonder
welkom, en de voorzitter en directieleden
van het Zuiveringsschap West Overijssel,
de sprekers en de fotograaf Paul Schyns
van het Zuiveringsschap Veluwe.
Met bericht van verhindering zijn afwezig
de twee ereleden: Hein Ehrhardt en Arie

W

Poot. Hein Ehrhardt verblijft momenteel
in Polen en Arie Poot is wegens ziekte
verhinderd. Voor Arie Poot zal een kaart
rondgaan die ieder kan tekenen.
Verder is ook Miep van Gijsen wegens
ziekte verhinderd. Angélique Willemsen,
haar secretaresse, zal het verslag van de
huishoudelijke vergadering maken.
Arie van der Vlies doet de volgende
mededelingen:
- Programmagroep 6, Grondwater en
Hydrologie, en Programmagroep 7, Reststoffen krijgen dit jaar echt gestalte. Een en
ander valt op te merken uit de activiteiten
die de programmagroepen hebben verricht.
Zij functioneren als volwaardige programmagroepen.
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- Er is contact met de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat om de samenwerking te versterken.
- Stichting Wateropleidingen heeft een
nieuwe directeur: mevrouw Agnes Maenhout.
- Op de Rioneddag is de NVA-Rioleringsprijs uitgereikt.
- Twinning Polen is van start gegaan.
Er zijn inmiddels veel contacten tot stand
gebracht en de heer Kuggelein wordt
bedankt voor zijn inzet in deze.
- De congressen: 'Conference on Future
Water Quality Management in Europe'
en 'Conference Advanced Wastewater
Treatment' zullen ten tijde van de
Aquatech worden gehouden. Hij roept op
tot een flinke Nederlandse deelname.
- Er is een notitie gemaakt over de
verbetering van H 9 0 . Zoals een ieder weet
is dit het lijfblad van de NVA samen met
VWN, Kiwa en Vewin. Onlangs is e.e.a. in
het Stichtingenbestuur besproken en er is
besloten dat er een notitie wordt opgesteld
over hoe in de toekomst met H 2 0 zal
moeten worden omgegaan.
Vervolgens wijst Arie van der Vlies op de
vele activiteiten van de programmagroepen
en het belang hiervan.
Kortom: de NVA bruist van de activiteiten.
Hij feliciteert Bert Lijklema met zijn
benoeming tot erelid van de IAWQ.
Hein Ehrhardt is onlangs 70 jaar geworden
en ook hij ontvangt van Arie van de Vlies
de hartelijke felicitaties.
2. Verslag van de najaarsvergadering,
gehouden op 24 november 1995
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 1995
Harry Tolkamp merkt op dat een bepaalde
activiteit alleen onder programmagroep 3
vermeld staat, terwijl dit tevens onder
programmagroep 1genoemd zou moeten
worden. Arie van der Vlies meldt dat dit
inderdaad ten onrechte onder programmagroep 3 is blijven staan.
Arie van der Vlies deelt tevens mee dat
onder het kopje Twinning Egypte ten
onrechte vermeld staat dat de TAZ-cursus
al vertaald is in het Arabisch. Dit is nog
niet gebeurd, maar hieraan wordt gewerkt.
4. Jaarrekening 1995
Jaap Voorhoeve plaatst enige opmerkingen
over de jaarrekening. De balans sluit negatief. De uitbreiding van de activiteiten zijn
hier mede de oorzaak van. De contributie
is met f 5,- met ingang van 1996 verhoogd
en Jaap Voorhoeve verwacht dat in 1996 de
jaarrekening sluitend zal zijn.
De jaarrekening wordt vastgesteld.
Arie van der Vlies bedankt Jaap Voorhoeve
voor zijn werkzaamheden in deze.

Ir. P. C. Stamperius (r) overhandigde tijdens deNVA-voorjaarsvergadering deKlaarmeesterprijs aan de prijswinnaars
H. Huijsman (2e r), mw. ing.J. van der Wijk (m) en F. deJonge (2e l). Ir. A. W. van de Vlies (l)feliciteerde de
prijswinnaars met de toekenning van deze NVA-jaarprijs.

In het kader van de verbrede doelstelling
roept Arie van der Vlies alle leden op
aandacht te schenken aan de verhoging
van het ledental en met de name de
verhoging van het aantal begunstigers.
5. Verslag kascommissie
Voorsteltot dechargepenningmeester voor
hetboekjaar 1995
Fokke Dijkstra, lid van de kascommissie,
neemt het woord. De kascommissie heeft
kennis genomen van de financiële bescheiden van de NVA over het boekjaar 1995.
De commissie is hierin bijgestaan door een
onafhankelijke financieel deskundige, de
heer Kramer van het Hoogheemraadschap
van Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier. De heer Kramer heeft de
boekhouding gecontroleerd en een rapport
uitgebracht. Fokke Dijkstra dankt de heer
Kramer voor zijn inzet. Zowel de stukken
van de NVA als van de Klaarmeester
werden akkoord bevonden.
De bestudering van de stukken geeft de
commissie aanleiding tot het maken van
enkele opmerkingen:
- De belangstelling voor de voorjaars- en
najaarsvergadering is matig. De commissie
wil het bestuur in overweging geven na
te gaan hoe de belangstelling vergroot
kan worden, opdat ook de tekorten die
deze vergaderingen opleveren zullen
verminderen.
- Ook de kascommissie vraagt aandacht
voor vergroting van het leden- en donateursaantal. De verbreding van de doelstelling is nog niet zichtbaar in een groei
van het ledental;
- De commissie heeft met instemming

kennis genomen van de acties om de
reserves anders te beleggen, waardoor
het rendement groter wordt.
De Kascommmissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het
boekjaar 1995. De vergadering stemt hiermee in.
6. Uitreiking NVA-Klaarmeesterprijs
Pieter Stamperius leidt de prijsuitreiking
met een aantal sheets in. De Klaarmeestersprijs wordt één maal in de twee jaar uitgereikt. Dit maal wordt de prijs uitgereikt
voor het artikel 'Regeling van de ijzerchloride sulfaatdosering van de rwzi
Dalfsen met behulp van een geleidsbaarheidsmeter'. Het artikel is geschreven door
drie auteurs Hans Huijsman, Judith van
der Wijk en Frank de Jonge. Het artikel
getuigt van vindingrijkheid, is informatief
en heeft zeker voor de praktijk waarde.
Judith van der Wijk dankt, mede namens
Hans Huijsman en Frank de Jonge, de
beoordelingscommissie met enige woorden
voor de hen toegekomen prijs en waardering.
Arie van der Vlies feliciteert de prijswinnaars en bedankt de beoordelingscommissie voor de door hen verrichte
werkzaamheden in deze.
7. Implementatie doelverbreding
Men heeft een overzicht van de verrichte
activiteiten, opgesteld door Henk van der
Honing, ontvangen. De verbreding van de
doelstelling komt nog onvoldoende tot
uitdrukking in de verbreding van het
ledental. Henk van der Honing deelt mee
dat in augustus nogmaals een bijeenkomst

kiwa
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Het kan vriezen en het kan dooien: doorbraak
in vries-dooitechnologie voor anorganisch slib
zal plaatsvinden met de programmagroepen
ter bespreking van een programma dat nog
meer mensen zal aanspreken.
De vergadering stemt met de al eerder
genoemde oproep, aandacht te schenken
aan de vergroting van het leden- en
begunstigersaantal, in.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
9. Sluiting
Arie van der Vlies dankt alle aanwezigen
en met name programmagroep 1voor de
goede organisatie en sluit de vergadering
om 14.50 uur.

• •

•

Ing.-titel voor afgestudeerden
Hoger NVA
Al geruime tijd organiseert de Koninklijke
PBNA te Arnhem, onder auspiciën van de
NVA, de opleiding Hoger NVA-diploma
Waterkwaliteitsbeheer en Techniek Afvalwaterbehandeling. Deze opleiding wordt
gegeven op HBO-niveau en wordt door
de overheid en het bedrijfsleven ook als
zodanig gewaardeerd en erkend.
Sinds kort bestaat voor gediplomeerden de
mogelijkheid om in aanmerking te komen
voor de wettelijk beschermde ingenieurstitel (ing.).
Hiertoe is PBNA een samenwerkingsverband aangegaan met de Agrarische
Hogeschool Den Bosch. Via een aanvullend programma aan de Hogeschool
kunnen bezitters van het Hoger NVAdiploma een getuigschrift Hoger Beroeps
Onderwijs behalen voor de afstudeerrichting Milieutechnologie. Dit aanvullend
programma bestaat uit vier blokken van
elk zeven weken college en één week
examen. De lestijden vallen in de avonduren. Het vierde blok is een afstudeerproject, dat eventueel in de eigen werkkring kan worden verricht.
Tot op heden maken enige tientallen
afgestudeerden gebruik van deze mogelijkheid. Zowel cursisten, Hogeschool alsook
PBNA zijn tevreden over deze nieuwe
ontwikkeling. Cursisten die vaak een lange,
individuele weg hebben afgelegd worden
zo in staat gesteld binnen relatief korte tijd
de ingenieurstitel te behalen. Voor velen de
kroon op hun werk. Bent u in het bezit
van het Hoger NVA-diploma, of wilt u
meer weten over de mogelijkheid de
ingenieurstitel te behalen, dan kunt u zich
schriftelijk of telefonisch wenden tot de
Agrarische Hogeschool Den Bosch,
tel. 073-6120788 of de Koninklijke
PBNA b.v. te Arnhem, tel. 026-3575746.

Onlangs heeft Gemeentewaterleidingen
Amsterdam in samenwerking met Kiwa
NV. Onderzoek en Advies en Grenco B.V.
Koudetechniek een studie op praktijkschaal afgerond naar een methode om zeer
moeilijk te ontwateren drinkwaterslib te
ontdoen van water. Daaruit blijkt dat vriesdooien van slib, in combinatie met een
eenvoudige ontwateringsstap als een
droogbed of ontwateringscontainer, een
technisch doorslaand succes is geworden
en economisch aantrekkelijk kan zijn. Slib
kan veel verder worden ontwaterd (70-90%
droge stof) dan op de gebruikelijke wijze
(25% droge stof) waardoor kosten voor
transport en storten aanzienlijk dalen.
Ook worden de mogelijkheden tot nuttige
inzet van het ijzerrijke slib verruimd.
Zo'n vijftien jaar geleden werd eveneens
geëxperimenteerd met de vries-dooi-technologie. Met name afvalwaterslib en enkele
drinkwaterslibsoorten werden getest.
De techniek verdween echter van de
Nederlandse markt; de 'proefinstallatie'
op praktijkschaal werd opgeslagen en
verdween uit beeld.
Uit een recentelijk door Kiwa uitgevoerde
studie naar conditionering van drinkwaterslib met behulp van polyelectrolyten en
vriesdooien bleek echter dat het proces
wel degelijk technische en economische
perspectieven had. Gemeentewaterleidingen besloot tot een vervolgonderzoek.
De vroegere installatie bleek nog aanwezig.
Op het eerste gezicht leek de staat nog
redelijk tot goed te noemen, alleen de
techniek was ietwat verouderd. Daarop is
besloten, in samenwerking met de fabrikant (Grenco Koudetechniek), de installatie weer gebruiksklaar te maken.
Testprogramma
In enkele weken werd door mensen van
Grenco en de Technische dienst van
Gemeentewaterleidingen met behulp van
twee afstudeerders van de HTS
's Hertogenbosch richting milieutechnogie
de installatie weer in 'nieuwstaat' gebracht.
In maart is de 10 ton zware installatie, met
een koelvermogen van circa 85 kW voor
het eerst opgestart. Het testprogramma liep
tot eind juni onder leiding van Gemeentewaterleidingen en Kiwa. Hierbij is het
proces zo compleet mogelijk doorgelicht
op praktische haalbaarheid; dit betekent
financieel, energetisch, technisch en
milieutechnisch (met behulp van de zogenaamde milieugerichte levenscyclusanalyse,
kortweg m-lca).
Uitkomsten van het onderzoek
Dat het vriesdooien op het Loenderveense
slib uitstekend kan functioneren, heeft de
praktijk al uitgewezen. Immers in de

afgelopen winter heeft dit proces zich op
natuurlijke wijze voltrokken in de aanwezige slibdroogvelden. De bovenlaag heeft
een korrelige structuur gekregen en is zeer
droog. Tijdens de testperiode is het gelukt
de bedrijfsvoering van de installatie in
termen van vriessnelheid, temperatuur, tijd,
enz. te optimaliseren. Hiertoe zijn diverse
modificaties in de installatie en bedrijfsvoering doorgevoerd. De invloed van de
diverse procesvariabelen werd vastgesteld
door bepaling van onder meer de specifieke filtratieweerstand die gemeten werd
door een bij Kiwa ontwikkeld automatisch
registrerend en gegevensverwerkend apparaat. In het verleden was deze bepaling bij
gevriesdooid slib praktisch ondoenlijk.
Het slib verandert onder de juiste omstandigheden inderdaad sterk van structuur,
waardoor het water sneller uit het slib
vloeit. Na een snelle bezinking is het
droge-stofgehalte (ds) reeds 40%, terwijl
het na een korte filtratie tot 70% droge stof
komt (ingaand droge-stofgehalte is 8%).
Economie
De relatief hoge energiebehoefte wordt
vaak gezien als een nadeel van het proces.
Het is echter gelukt deze te beperken tot
20 kWh per m 3 ingaand slib. Bij een
gemiddelde energieprijs van f 0,15/kWh
bedragen de kosten f 3,- per m 3 slib en
zijn gelijk aan de kosten van polyelectrolytconditionering (5 kg/ton ds en f10,- per
kg polyelectrolyt). De oriënterende m-lca
toont aan dat het proces weliswaar ongunstiger scoort dan de huidige droogbedontwatering maar de mogelijkheden tot
nuttige inzet van het restproduct (70-90%
ds) worden sterk vergroot. De ongunstige
score is voornamelijk te wijten aan het
energieverbruik. Tijdens de tests is dit
echter al teruggebracht van 34 kWh/m 3 tot
de bovengenoemde 20 kwh/m 3 ingaand
slib hetgeen aan de ondergrens ligt van
literatuurgegevens. Door optimalisatie van
de compressorbesturing en condensor is
nog eens een energievermindering haalbaar
van 30%. In de m-lca die de hele productie
van het zuiveringsbedrijf omvat is de
invloed van de sliblijn zeer klein.
Bij een voldoende hoog droge-stofgehalte
kan (veel) geld bespaard worden op de
slibafvoer, omdat het moeilijk ontwaterbaar
slib met deze methode veel verder kan
ontwateren dan de nu haalbare 25-30% ds.
Ook kunnen de mogelijkheden tot nuttige
inzet van het ijzerrijke slib aanzienlijk
worden vergroot hetgeen kostenverlagend
kan werken.
Voor Gemeentewaterleidingen zijn de
resultaten gunstig genoeg om in de
toekomst vrijkomend slib met een andere

