bevorderen.Dijkgraaf slootzijn verhaalaf
door tebekijken wat degevolgenzijn van
invoeringvandeuiterstevormvan marktwerking.VolgensDijkgraaf kunnen danalle
doelen vandeoverheidwelgehaald worden.
Deverdergaande ambities vandewaterleidingbedrijven met betrekking totdevier
genoemde aspecten worden echrer niet meer
gehaald.Eenvergaande marktwerkingis
dan ookongewenst, steldehij.

Een milieu-economische
beschouwing
Prof ir.EkkovanIerland (Landbouwuniversiteit Wageningen)ging in zijn
verhaal inopdemogelijkheden dieer zijn
binnen demilieu-economie om te komen
tot deoptimale variant.Dewatermarkt faalt
ophetgebied vanmarktwerking door her
monopolistische karakter,deexterne factoren (verdrogingenenergieverbruik) en het
feit dat deeigendomsrechten vanwater niet
duidelijk bepaaldzijn. Indemilieu-economiezijn erdiversemogelijkheden (direcre
regelgeving,heffingen, subsidies, voorlichtingenhetdoorbreken van monopolies)
aanwezigom het falen vandemarkt te
corrigeren. Instrumenten dienogniet toegepast wordenzijn verhandelbare emissierechten enstatiegeldregelingen. Deverschillendepartijen indewaterketen zijn zich
ervan bewust dat samenwerking indeketen
het belangrijkste onderwerp voordekomendejaren is.Deverdelingvandeinvesteringskosten overdeverschillende actoren is
echter nietgelijkmatig. Inzet van milieueconomischeinstrumenten kan helpen bij
het realiseren van de waterketen.

Nieuwjaarsborrel
Tijdens deafsluitende nieuwjaarsborrel
wasmen unaniem vanmening dateenverderesamenwerking indewaterketen bevorderd moet worden.Indit verband pastook
desuggestievandedecaan vanCiviele
Techniek omvolgendjaar de Vakantiecursus
inDrinkwatervoorziening te combineren
met deVakantiecursus inRioleringen
Afvalwaterbehandeling.
Debundelvande51eVakantiecursus 'm
Drinkwatervoorzieningtsverkrijgbaarbij het
secretariaatvandeVakantiecursusin
Drinkwatervoorziening,(015)2787894,email:
vc.drinkwaKr@ct.tudel/t.nl f
Foto's:M. Nederlof
met dank aan Hans van Dijk en
Jasper Verberk
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I8E VAKANTIECURSUS I N RIOLERING E N
AFVALWATERBEHANDELING

Nieuweontwikkelingen
Eendagvoorde51eVakantiecursusinDrinkwatervoorzieningvondaandeTUDelftde
18evakantiecursus inRioleringenAfvalwaterbehandeling plaats.Deeerstevakantiecursusinde
seriewerdgeorganiseerd in1966, dezeventiendeenvoorlaatste in15182. Nu isna17jaarafwezigheidopinitiatie/van dehooglerarenWiggers(riolering)enVan der Graaf(ajvalwarerbehandeling)
devakantiecursusnituw leveningeblazen.
Doelvandevakantiecursus iseen
podium tebieden om nieuwe ontwikkelingentekunnen etaleren,zoweltechnischeals
beleidsmatige. Ineenontspannen sfeer
kwamen daarom uiteenlopende onderwerpenophetgebiedvanrioleringen afvalwaterbehandeling aandeorde.Nieuwe ontwikkelingen diedeelsbinnen endeels buiten deTUDelft plaatsvonden.De 18evakantiecursus wasniet alleen bedoeld om inzicht
tegeven indenieuweontwikkelingen opde
beide vakgebieden, maar ookom eenbrug te
slaan naardevoorlaatste cursus.

liggen kwamen niet alleennieuwezuiveringstechnieken op,maar veranderde ookde
samenstellingvanin-eneffluent. "Voorde
nabije toekomst lijkt vooralhet begrip
'ander water' van belang.Effluent isdan
niet langereenafvalproduct, maar een
product met waardedatalsgrondstofkan

Devakantiecursus werdgeopend door
dedecaanvandefaculteit CivieleTechniek
enGeowetenschappen profir.HenkJan
Overbeek.Inzijn openingswoord wees hij
opdetoenemende integratie binnen de
kleinewaterkringloop enhiermee opde
binding tussen debeide vakantiecursussen.
Optermijn zaghijzelfs demogelijkheid om
detweecursussen volledigteintegreren (zie
ookhet verslagvande51 Vakantiecursus in
Drinkwatervoorziening).

Een vogelvlucht
Indejaren zestignam de verontreiniging vanhet oppervlaktewater sterktoe.
Volgens profir.JaapvanderGraaf(TU Delft/
Witteveen+Bos)groeidedaardoor ookde
aandacht voorde afvalwaterproblematiek:
degeboortevande afvalwatercursus.
Tijdens deeersre 17jaar vandecursus kwam
debehandeling vanafvalwater steeds verder
opgang.Ophet moment datdevakantiecursuscyclus in 1982stokte,stokten nietook
deontwikkelingen ophet vakgebied. De tijd
tussen 1982ennu isvooraldetijd vande
techniekengeweest(optimalisatieen nutriënrenverwijdering). Vervolgens kwam de
afgelopenjaren het begripduurzaamheid in
debelangstelling testaan(DTO).Ditbetekendemeer aandacht voor verdergaande
behandeling vanafvalwater en opwerking
vanzuiveringsslib.Indejaren dieachter ons

Dagvoorzitterprof.Wiggers.

dienen voorandere toepassingen: bijvoorbeeldvoorproceswater, huishoudwater of
grondwatersuppletie", aldusVander Graaf

Oude waarheden, nieuwe wegen
Naast technische ontwikkelingen heeft
het vakgebied ookbelangrijke beleidsmatige
ontwikkelingen doorgemaakt. Overdeze
onrwikkelingen verhaaldeprofir.JanKop
(emeritus hoogleraarTUDelft) indetweede
lezingvandedag.DereedsdoorVander
Graafgenoemde verslechterde waterkwaliteit inhet begin vandezestigerjaren leidde
H2O
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onder meer in 1958tot deoprichting vande
NVAenin 1970vandeSTORA(nuSTOWA).
Indatzelfdejaar werddeWet verontreinigingoppervlaktewater vankracht.Watde
waterkwantiteit betreft noemdeKopeen
tweetal aspecten.Teneersteisvolgens hem
doordetoegenomen welvaartdemateen
frequentie vaninundaties endeongemakken hiervan relatiefbezwaarlijker geworden.
Ditbetekent datnu toelaatbare maxima en
herhalingstijden vanoverlastdoor het ontenafwateringssysteem perlocarie/regio
bepaald zouden moeten worden afhankelijk
van het economische belangvande
locatie/regio.Ten tweede ishij van mening
datdoor toenemende aandacht voor duurzaamheid ookhet begrip verdrogingeen
grotererolisgaan spelen."Dit begrip heeft
misverstanden enmisvattingen totgevolg
gehad,dieonder meergeleid hebben tot
maatregelen voorverdrogingsbestrijdingdie
(te)kostbaarzijn tenaanzienvaneconomie
enmilieueffecren", licht prof Kopzijn
bedenkingen bij dit begrip toe.Voordetoekomst stelt hij indeafvalwaterwereld een
organisatiestructuur voordiegelijkenis vertoont metdegeprivatiseerde drinkwaterbedrijven.Indezestructuur zijn inzameling,
transport,zuiveringenlozinginéén hand.
Hiermee kandevierdebestuurslaag komen
tevervallen.

mingseigenschappen vertonen. Daarnaast
kan uit eenonderlinge modelmatige vergelijking van dezepolymeren opgemaakt
worden dat zij quaduurzaamheid en kosten
kunnen concurreren metdeconventionele
vlokmiddelen.

Riooloverstorten
Almeer dan 20jaar staan riooloverstorten indebelangstelling, met namedoorde
overlastdiezijveroorzaken. Ir.François
Clemens(Witteveen+Bos)lietzien wat daaraangedaan kanworden.Alle belanghebbenden(burgers,gemeenten en waterschappen)
hebben eenambivalente houding ten aanzienvan riooloverstorten. Men isheterover
eensdateenenkeleoverstorting eengrote
verstoringvanhetecologisch evenwicht in
oppervlaktewater veroorzaakt. Gezien het
feit echter datdekennis overdeeffecten nog
tekort schiet,ishet nu niet mogelijk een
volledigwetenschappelijk gefundeerd beleid
teformuleren. "Dehuidige standaard-saneringstechnieken reduceren de problemen
alleen maarenlossen zeniet op",aldus
Clemens.Over het huidige beleid iswel

Compact bouwen, wie durft?
Volgensir.KeesdeKorte(DWR
Amsterdam) wordt inNederland compact
bouwen vanzuiveringsinrichtingen steeds
noodzakelijker, omdatderuimtedievoor
rwzi'sgebruikt wordt, niet meer vooranderebestemmingen beschikbaar is.Verder
weeshij eropdatcompact(er)bouwen in
toenemende mate benaderd wordt vanuit
eenviertalinvalshoeken: preventie,proceskeuze,reactorontwerp en installatie-ontwerp.Degrootste winst bij compact bouwen kangeboekt worden doorreductie van
deaangevoerdewaterhoeveelheid endevuillast.Ookdekeuzevan het procesbepaalt in
grore mate demogelijkheid van compacter
bouwen;sommigeprocessen vereisenper
definitie grote reactoren.Het reactorontwerp ismeestal conventioneel vanaard,
hierbij zou echter eveneens rekeninggehouden kunnen worden met compactheid.
Voorbeelden hiervan zijn compacte verticaal
doorstroomde nabezinktanks, aeratietanks
metverticalecirculatieenplattegistingstanks.Bijhet installatie-ontwerp gaat het
erom deonderdelen zodicht mogelijk tegen

Doorbraak in fysisch-chemische
voorzuivering
Hoeduurzaam zijn onzehuidige rwzi's
eninhoeverre kan hun duurzaamheid verbeterd worden?Metdezevragenin hetachterhoofd isinopdracht vanSTOWAeen uitvoerigonderzoek uitgevoerd naar demogelijkheden omdoor fysisch-chemische voorzuivering tekomen tot nieuwe, duurzamere
rwzi's."Uitdeondetzoeksresultaten blijkt
datdoorvergaande primaire deeltjesverwijderingin combinatie meteenjuiste keuze
vandeoverigezuiveringsstappen degehele
zuiveringsroute energiezuiniger encompacteruitgevoerd kanworden",legtir.Arjen
vanNieuwenhuijzen (TUDelft),éénvande
onderzoekers,uit.Nadeligzijn echterde
grotereanorganische restslibproductie ende
effluentverzouting dieoptreden bijtoepassingvandezezuiveringstechniek met anorganischemetaalzouten. Wanneer metaalzouten vervangenzouden wordendoor
organische polymeren vallen genoemde
nadelen weg.Vaneennoglopend onderzoek
naartoepassingvanorganische polymeren
ennieuwevoorzuiveringstechnieken gericht
opdeeltjesverwijdering presenteertVan
Nieuwenhuijzen devoorlopige resultaten.
Hieruit blijkt dat verschillendepolymeerproducten alleenofincombinatie albij lage
doseringen goedetot zeergoedevlokvorH20
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Drie.generatieshooglerarenwarenaanwezig(v.l.n.r.pro/Wiggers, ir.Dirkzwager,pro/Kootenpro/Kop).

bekenddathet hogekostenmet zichmeebrengt. Inmiddels isindegeplande maatregeleneenkenteringwaarneembaar; duurzameconcepten worden toegepast.
Technischgezien iseensituatie zonder overstorten mogelijk. Ditvraagtechterveel
meereenlange termijn aanpakdan momenteelhetgevalis.Inditkader introduceerde
Clemens het begrip rioolevolutieplannen:
eenvisievootderiolering ineen stad met
eenlooptijd vanminstens 60jaar.

elkaaraan teplaatsenengestapeld te
bouwen.Alsvoorbeeld waar compact
bouwen uitgangspunt vanhetontwerp van
eenzuiveringsinrichting vormde,noemde
DeKortehet zogenaamdeBIOFIX-proces.In
ditontwerp issprakevaneen bewuste
samenhang tussen proceskeuze,reactorontwerp eninstallatie-onwerp. Bijcompact
bouwen moet dusgekozen worden voor
minder gangbare ofzelfs nieuwe technologischeen technischeoplossingen enmoet
afgeweken worden vande gebruikelijke

gangvanzaken,dusandere reactorontwerpen,andereontwerpplanning enmeerkostenonzckerheid. "Wiedurft ernu nog?",
besluitDeKorteuitdagend.

Geloof in modellen - een
overzicht
Hoeveelgeloofhechten weaanderesultaten van modellen inde rioleringstechniek?Metdezevraagbegint ir.Hans
Korving(TUDelft) zijn bijdrage.
Mathematische modellen worden in her
vakgebiedinmiddels opgrote schaal
gebruikt, maarderesultaten ervan kunnen
omverschillende redenen onnauwkeurig
zijn. Dit wordt veroorzaakt door onzekerheden indeproceskennis,deprocesmodelle-

alternatieve modelleringstechnieken kunneneen uitkomst bieden.

Efïluentfïltratie
"Vanuit het oogpunt van duurzaamheid
ishet noodzakelijk omde waterkringloop
zoveelmogelijk tesluiten.Delaatstejaren
wordt daarom in toenemende mategezocht
naar mogelijkheden om heteffluent van
rwzi'seennuttigeherbestemming tegeven.
Effluent zou,met eeneventuele nabehandeling,mogelijk gebruikr kunnen worden
voorverdrogingsbestrijding en productie
van huishoud- en industriewater", aldus
dr.ir.JaapdeKoning(TUDelft). Eennoodzakelijke voorwaarde hierbij isdateen hoge
effluentkwaliteit gegarandeerd kan worden.

Komtdeintegratievantweevakantiecursusseneraan?(v.Ln.r. decaanOverbeek,prof.VanDijken
prof VanderGraaf).

ringen,demodelstructuren, de modelinvoer
endemodelparameters.Bijhydrodynamischeberekeningen blijkt vooraleenjuiste
inschatting vanhet afvoerende oppervlak
van belang.Overdetransport- en omzettingsprocessen in riolenende samenstelling
vanhet rioolwater isnogweinig bekend.
Vaakzijn erniet voldoendekalibratie-en
verificatiedata beschikbaar. "Momenteelis
indetioleringsrechniek, mededoor vragen
uir hetwerkveld,een rendens waarneembaaromsteedscomplexere modellen met
meerparameters regebruiken. Hierdoor
neemt deonzeketheid indemodellen toeen
debetrouwbaarheid vanderesulraten af',
aldusKotving.Omdemodelresultaten inde
toekomst teverbeteren zijn meer representatievemetingen nodig,meer inzichr inprocesseneneensnellereimplementatie van
onderzoeksresulraten in modellen.Nieuwe,

Vergaandebehandeling vaneffluent, ondet
andere vlokkings-en ulttafilttatie, wordt in
Nederland nognauwelijks toegepast.De
Koningging uitgebreid inopde theoretischeachtetgtonden vanbeidezuiveringstechnieken.Verder melddehij darde afgelopenjaren aandeTUDelft onderzoek heefr
plaarsgevonden naardemogelijkheden van
filtratie vaneffluent Deresultaten van het
onderzoek latenziendat vlokkingsfiltrarie
enultrafiltratie, eventueel gecombineerd,
zoweltechnisch alseconomischgezien haalbareoprieszijn omeffluent geschikt te
maken voorhoogwaardiger toepassingen.

indetoekomst vanbelangwotden?Profir.
JanWiggers(TUDelft) evalueerdeeerstde
belangrijkste ontwikkelingen uit deperiode
15182- heden.Indezeperiodewerden beheerenclassificatiesystemen voor rioleringen
omwikkeld.Daarnaast ismet het schrijven
vandeLeidraadRioleringeen belangrijke
inspanning voordevakwereld geleverd.Bij
het toenemendegebruik van niet-petmanentesttomingsptogtamma's stelde
Wiggersde vraagwatdemeerwaarde ervan
is."Isdevervanging vandeoverstorringsfrequentie doot vuiluitworpberekeningen
zinvolgeweest?".Verderweeshij ophet feit
dat eentoenemende afkoppeling vanverhard oppervlaknietzonderproblemen isen
darwedusnu en indetoekomst de infiltratievanregenwater enhetafkoppelen van
verhard oppervlak kritisch moeten blijven
bekijken. Ophet ogenblikgaatde aandacht
binnen het vakgebied vetderuir naar devolgende thema's:voldoen aan debasisinspanning,vuiluitworpberekeningen, water inde
stadenmeten/waarnemen (opbeperkte
schaal).Indenabije toekomst zijn in het
waterbeheer overeenstemming overdoelstellingen enconcepten en beschikbaarheid
vanveldwaarnemingen noodzakelijk. Wat
inzamelingen transport van afvalwatet
betreft sraanwevolgensWiggers indetoekomst vooreenenorme uitdaging. Hetzal
echter eenmoeilijke aangelegenheid worden,omdardehuidige ingenieurs geen
overzicht meer hebben over het totaleprobleemveld.Daarom isvoorher bouwenvan
leukeengezondewoonwijken inderoekomsrsamenwerking onmisbaar.
De voordrachtenbundelvan de 18e
VakantiecursusinRioleringen
Afvalwaterbehandeling isverkrijgbaarbij het
cursussecretariaat: (015) zjS,13 47,email
e.hoeks@ct.tudelft.nl f
Foto's M. Nederlof
met dank aan Hans Korving en
Jeroen Langeveld

Ondergrondse infrastructuur
Welkeontwikkelingen hebben ophet
gebied vaninzamelingentransport van
afvalwater inhetrecenteverledenplaatsgevonden enwelkeontwikkelingen zullen
H20
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