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kiwa
Erelid Arie Poot 80 jaar
Sommigen
herinneren zich
ongetwijfeld de
feestelijke
NVA-voorjaarsvergadering op
3 juni 1988 in
Apeldoorn.
De NVA vierde
toen haar 30jarig bestaan en
ter gelegenheid
daarvan werd
Arie Poot
benoemd tot erelid van de NVA. Toenmalig voorzitter Fokke Dijkstra gaf een
overzicht van de verdiensten van Arie Poot
voor onze vereniging.
Hij bevorderde de integratie van de klaarmeestersecties in de NVA en deed dat met
grote inzet. Hij was gezien bij de klaarmeesters en is dat nog bij wie hem kennen.
Arie was een meester in zijn vak op de
zuiveringsinrichting in Breukelen. Hij was
jaren voorzitter van de redactie van 'De
Klaarmeester'. Verder diende hij de NVA
ook als bestuurslid en als voorzitter van de
verenigde secties.
En in voorkomende gevallen stond Arie
klaar om het bestuur te vertegenwoordigen
en waar nodig de helpende hand te bieden.
Op 8 oktober jl. werd Arie Poot 80 jaar.
Hij woont nog steeds met plezier in zijn
huis aan het Amsterdam-Rijnkanaal naast
de zuiveringsinrichting in Breukelen.
Lopen gaat niet meer zo goed en dat is
ook de reden dat we Arie minder zien bij
vergaderingen van de NVA. Maar hij leeft
wel mee: hij heeft nog steeds de uitstraling
van een 'ambassadeur' van onze vereniging,
zoals natuurlijk ook van een erelid mag
worden verwacht. Wie met Arie over de
NVA praat ervaart dat.
Het is wat stiller geworden rond de 80
jarige. De kinderen zijn natuurlijk al lang
'de deur uit'. In 1991 overleed zijn vrouw
Gré. Een trouwe hond en slimme poezen
zijn de overgebleven dagelijkse huisgenoten.
Wellicht vragen sommige lezers van dit
artikeltje zich af hoe ze verbondenheid met
ons erelid Poot kunnen laten blijken. Dat
kan door hem een kaart te sturen en zet er
dan duidelijk uw naam op. Ik weet zeker
dat Arie er dankbaar voor is!
Jaap van Selm

Paneldiscussie over nut
levering huishoudwater NRE
Kiwa Onderzoek en Advies ontwikkelt in
opdracht van Nutsbedrijf Regio Eindhoven
(NRE) een Milieu Efficiency en Effect
Rapport voor de levering van huishoudwater in aanvulling op drinkwater.
De resultaten van een panelbijeenkomst
met belanghebbenden die 28 oktober 1997
plaatsvindt, zullen naar verwachting ook
aanknopingspunten opleveren voor de
discussie over het nut van huishoudwater
binnen de bedrijfstak waterleidingbedrijven
als geheel.
Nutsbedrijf Regio Eindhoven heeft de
gemeente Eindhoven voorgesteld om naast
drinkwater ook huishoudwater te gaan
leveren in de nieuwbouwwijk Meerhoven.
Begin 1998 zullen in deze wijk de eerste
duizend woningen gebouwd gaan worden.
Dan moet ook bekend zijn of er een
dubbel leidingnet zal worden aangelegd.
Om de gemeente in haar besluitvorming te
ondersteunen en het nut van een dubbele
waterlevering vast te stellen, was een
Milieu Efficiency en Effect Rapport
(MEER) gewenst. In een MEER worden
naast de milieuconsequenties (Milieu
Effect Rapport) ook de economische aspecten van levering van huishoudwater tegen
andere alternatieven afgezet.
Paneldiscussie
Bij de uitvoering van deze MEER wordt de
beoordelingssystematiek ('CRIME-DAV'
zie H 2 0 1997, nummer 11) gebruikt die in
het kader van het gezamenlijke onderzoekprogramma van de waterleidingbedrijven
is ontwikkeld. Dit houdt in dat diverse
waterleveringsscenario's (wel/geen dubbele
waterlevering uit grondwater/oppervlaktewater) getoetst worden aan een uitgebreide
set criteria, zoals kwaliteit- en volksgezondheidsaspecten, milieuaspecten, kosten en
bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.
Onderdeel van de MEER is een discussiebijeenkomst met een panel waarin alle
betrokken bij het project zijn vertegenwoordigd. Aan deze bijeenkomst zal
worden deelgenomen door vertegenwoordigers van de Gemeente Eindhoven, GGD
Eindhoven, RIVM, RIMH Noord-Brabant,
Provinciaal Bureau Medische Milieukunde,
Milieudienst Regio Eindhoven, Bedrijfsmilieudienst Zuidoost-Brabant, Provincie
Noord-Brabant, de Verbruikersraad,
Ondernemingscontact de Hurk, VEWIN,
Waterleiding-maatschappij Oost-Brabant,
Nutsbedrijf Regio Eindhoven en Kiwa.
De panelbijeenkomst zal worden geleid
door Han van der Meer, niet belanghebbende, en professioneel discussieleider.
Doordat de resultaten van het panel direct
per computer worden verwerkt, is aan het

eind van de dag gelijk duidelijk welk
scenario de voorkeur heeft en of huishoudwater als tweede levering voor nieuwbouwwijk Meerhoven zinvol is. Van de bijeenkomst zal een uitgebreid verslag
verschijnen in H 2 0 .
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Nutsbedrijf Regio Eindhoven, ing. Ger Vos, telefoon 040-23815
00, of met Kiwa Onderzoek en Advies, ir.
Heleen Sombekke, telefoon 030-6069676.

IMAG-DLO, LUW en Kiwa
vergeleken langzame zandfiltratie voor zuiveren van
gietwater en drinkwater
Het Instituut voor Milieu- en Agritechniek
- Dienst landbouwkundig Onderzoek
(IMAG-DLO), de Landbouw Universiteit
Wageningen (LUW) en Kiwa Onderzoek
en Advies hebben de prestaties van langzame zandfiltratie vergeleken voor het
verwijderen van micro-organismen uit
drinkwater en uit gietwater. In de (glas)
tuinbouw wordt voor enkele soorten teelt
langzame zandfiltratie gebruikt om drainagewater te ontsmetten, zodat het gietwater
kan worden hergebruikt. Langzame zandfiltratie blijkt de ene soort schimmel goed
te verwijderen, de andere soort onvoldoende.
Langzame zandfiltratie verwijdert ziektekiemen, zoals bacteriën en virussen, uit
water. Deze zuiveringstechniek wordt daarom al sinds het begin van de negentiende
eeuw toegepast voor het bereiden van
drinkwater uit oppervlaktewater. Momenteel wordt deze oude beproefde zuiveringstechniek in Nederland ingezet als laatste
stap van de oppervlaktewaterzuivering,
voor hetbereiden van biologisch stabiel
enbacteriologisch betrouwbaardrinkwater.
Doel is nagroei van bacteriën tijdens
distributie sterk te beperken en desinfectie
met chloor te voorkomen.
Voor de (glas)tuinbouw is langzame zandfiltratie in het begin van de negentiger
jaren ontdekt als techniek voor het ontsmetten van drainagewater ten behoeve van
hergebruik als gietwater. Hergebruik is van
belang voor het sluiten van de waterkringloop in de tuinbouw. Hoofddoel van langzame zandfiltratie is ook hier het verwijderen van ziektekiemen. Het gaat hier om
schimmels en de sporen daarvan, zoals
Phytophthora en Fusarium, en virus, zoals
het Tomaatmozaïekvirus, De populariteit
van deze eenvoudige techniek is groot.
Vooral de schimmel Phytophthora wordt
met succes verwijderd (> 99%). De verwijdering van Fusarium en het Tomaat-
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mozaiekvirus verloopt minder vergaand
(90% resp. 87-99%). De kosten zijn aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld het veel
toegepaste verhitten tot 95CC.
De kennis ten behoeve van een goede
dimensionering en bedrijfsvoering is,vooral
bij de gebruikers, nog gering.En, de gestelde
eisen zijn hoog. Eigenlijk moeten alle
ziektekiemen volledig worden verwijderd.
Onderzoek en een goed begeleide implementatie zijn noodzaak.
IMAG-DLO onderzocht reeds met 12 parallel geplaatste proeffilters het effect op
proefvakken met tomaten. De optimale
zandfractie en filtratiesnelheid komen goed
overeen met die, zoals toegepast voor
drinkwaterbereiding. Fijner zand en een
lage filtratiesnelheid geven een betere verwijdering. Het nu uitgevoerde vergelijkend
onderzoek is uitgevoerd bij IMAG-DLO.
Kiwa Onderzoek en Advies bracht kennis
in van langzame zandfiltratie op basis van
ervaring bij drinkwaterbereiding. Een
student van de LUW vergeleek de ervaring
met langzame zandfiltratie voor drink- en
gietwaterbereiding en voerde onderzoek uit
met behulp van een goed te onderzoeken
modelorganisme.
Overeenkomsten en verschillen
De overeenkomst tussen filtratie van
drinkwater en gietwater is dat een filter
ziektekiemen tegenhoudt of doodt, door
een complex van biologische- fysische- en
chemische processen. In de tabel zijn
enkele typerende kenmerken van langzame
zandfiltratie voor drink- en gietwater
aangegeven.
Met name het verwijderen van sporen en
virussen is voor beide toepassingen van
belang, en het feit dat sporen zeer lang
kunnen overleven. Dat is een belangrijke
overeenkomst. De schimmel Phytophtera
heeft echter zwemsporen, hetgeen niet
geldt voor Fusarium en bacteriën. Het
succes met de Phytophtera-verwijdering is,
vermoedelijk door de zwemsporen,
aanzienlijk minder dan van Fusarium.
Naast dit verschil valt de kleinschaligheid
van de gietwatervoorziening op. Ook het
verwijderen van weerstand veroorzakend

Oppervlak filters
Snelheid
Functie
Toevoer
Bedrijfsvoering
Controle
Onderhoud
Rij pingsperiode
Temperatuur
pH

slib van de bovenlaag zal voor de tuinbouw
een potentieel gevaar op kunnen leveren,
zeker omdat dit frequent nodig is. Ervaring
uit de drinkwaterzuivering heeft geleerd
dat daardoor een discontinuïteit in de
verwijdering van micro-organismen
optreedt, omdat in de bovenlaag veel
biologische activiteit plaats vindt.
Modelorganisme
Een gemakkelijk te kweken organisme,
waarvan de influent- en de effluentaantallen goed zijn te bepalen, maakt het
mogelijk de verwijdering van dat organisme te meten. Voor het onderzoek is
de keuze gevallen op Escherichia coli.
Aanvankelijk zijn na een inwerkperiode
hoge aantallen bacteriën in korte tijd op
filters gebracht. Later zijn lagere aantallen
gedoseerd, omdat de praktijk daardoor
beter werd benaderd. Het percentage
bacterieverwijdering was het hoogst bij de
lagere dosering. Het aantal logeenheden
verwijdering bij de lagere aantallen
Escherichiacoli kwam goed overeen met de
voor drinkwater gerapporteerde verwijdering. Voor de drinkwatervoorziening
kunnen we daarvan leren, dat voor een
kortdurende hoge bacterie-belasting
niet gerekend mag worden met de logverwijdering onder normale condities. Voor de
gietwaterzuivering bleek Escherichia coli
geen betrouwbaar modelorganisme. Het
werd aanzienlijk beter verwijderd dan de
echte plantpathogenen.
Hoe verder?
IMAG-DLO en Kiwa bereiden onderzoek
voor naar combinatie van ontsmettingstechnieken. De kennis en ervaring van
IMAG-DLO met teeltonderzoek en van
Kiwa met een scala van behandelingstechnieken staan borg voor meerwaarde
van deze samenwerking.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Kiwa, G. K. Reijnen,
telefoon 030-6069632; IMAG-DLO,
E. van Os, 0317-4763 18 of LUW, J. van
Buuren, 0317-483997.

Drinkwater

Gietwater

ca 1000 m 2
0,2-0,5 m/h
(vroeger 0,1 m / h )
verwijdering bacteriën,
bacteriej/wren en virussen
vergaand voorgezuiverd water

ca 25 m 2
0,1 m / h

continu
uitgebreide bacteriologische controle
eenmaal per 1-3 jaren afschuimen
10 cm bovenlaag
weken-maanden
5-25°C
7,5-8,5

verw. schimmels,
schimmelspore« en virussen
nauwelijks/niet voorgezuiverd
drainagewater
discontinuïteit door teeltwisseling
nauwelijks of geen controle haalbaar
frequent harken, spitten, graven
dagen-weken
20-30°C
5,5-6,0

Waterleidingsector initieert
LCA-platform Nutssector
Kiwa, RIZA, KEMA, ECN, IVAM ER en
CML hebben deze zomer een platform
opgericht voor levenscyclusanalyse (LCA)
binnen de nutssector. Doel hiervan is om
de initiatieven op LCA-gebied onderling af
te stemmen en een gevalideerde database
op te bouwen met alle voor de nutssector
van belang zijnde emissie-, productie- en
distributiegegevens. Het initiatief voor het
platform is afkomstig van de Werkgroep
Milieu-effecten Waterbehandeling van
het Bedrijfstakonderzoek Waterleidingbedrijven 1997-1998, dat door Kiwa wordt
uitgevoerd.
De samenleving (overheid, industrie, consumenten) vraagt steeds vaker om milieugerichte product- en procesinformatie.
De milieu-gerichte levenscyclusanalyse
(m-LCA) is een geschikte methodiek
gebleken om zulke informatie kwantitatief
te genereren en het milieurendement c.q.
de milieu-winst of het -verlies van maatregelen vast te stellen. Binnen de nutssector, zoals drinkwater, rioolbeheer, afvalwater, waterkwaliteitsbeheer, elektriciteit
en gas, worden afzonderlijke LCA-studies
uitgevoerd. Hierbij wordt de betrouwbaarheid van deze studies, behalve door de
werkwijze, sterk beïnvloed door de beschikbaarheid en kwaliteit van data afkomstig
uit alle delen van die nutssector. Zo wordt
bijvoorbeeld het 'milieuprofiel' van drinkwater sterk beïnvloed door het verbruik
van energie die nodig is bij de winning,
productie en distributie van het water.
Anderzijds zijn bij de opwekking van
energie relatief grote hoeveelheden koelen ander proceswater nodig. Om betrouwbare LCA-studies te kunnen uitvoeren
zijn deze bedrijfstakken dus op eikaars
gegevens aangewezen. Bij ontwikkelaars
en uitvoerders van LCA's is daardoor een
sterke behoefte ontstaan aan goed toegankelijke en betrouwbare 'nuts-data'.
Dit maakt het mogelijk 'geloofwaardige'
LCA-studies uit te voeren met voldoende
kwaliteitsborgen en de uitkomsten van
studies te koppelen. Om dit vorm te geven
is een LCA-platform voor de nutssector in
het leven geroepen.
Deelnemers
De deelnemers aan het LCA-platform
Nutssector zijn:
- Centrum voor Milieukunde Leiden(CML);
- IVAM Environmental Research
(IVAM ER);
- PRé Consultants (PRé);
- Kema Nederland BV (Kema);
- Centrum voor Gastechnologie (Gastee);
- Energie Centrum Nederland (ECN);
- Stichting RIONED (RIONED);

