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'Zichtophetonzichtbare'
Het BelgischeStudie-en SamenwerkingsverbandVlaamsWater(SVW)enKiwahielden op
9juni deworkshop 'Zichtophet onzichtbare'
metalsdoel uitwisseling van kennisenervaringophetgebied vandistributicthema's.De
workshopwasdezevendeineen reeksbinnen
hetsamenwerkingsverband tussenSVWen
Kiwaenvond plaatsin het productiecentrum
WalemvandeAntwerpseWaterwerken(AWW)
inRumst.Hieronder vindt uhetverslag.
"Ertreedtsynergieopindeontwikkelingen
bijwaterleidingbedrijven inBelgiëen Nederland",constateerdeTheovanden Hovenvan
Kiwaaan heteindevandeworkshop.Hij refereerdedaarbij aandetoenemende aandacht
voordeklant,kosten,kwaliteitenduurzaamheid."Doordeonzichtbare leidingen zichtbaar
temaken ineengezamenlijke workshopals
vandaag,wordt dezesynergie benut".
GastheerG. Merckx,directeur-generaal van

Materialen
Onder voorzitterschapschap vanWalterRogge
vandeVlaamseMaatschappij voordeWatervoorziening(VMW)startteJosRobeyns,eveneensvanVMW, meteen uiteenzetting vande
ontwikkelingen ophetgebiedvan materialen
voortransport-endistributielcidingcnin
België.BijVMWzijn tweemateriaalgroepen
noginzwang,namelijk nodulairgietijzer en
kunststoffen. Vandezelaatste neemt voornamelijk hetgebruik vanPVCen PE sterktoe,
waarbij verwacht wordt dat binnenkort moleculairgeoriënteerd PVCendelaatstegeneratie
PE10(biomodale butecn-ofhexeenpolymeren)hun intredezullen doen.JosRobeynsgaf
aandatdeeisendiegesteld worden aan materialendieincontact komen met drinkwater,
evenalsdemilieu-eisen, stringent moeten zijn.
Volgenshemishetechter ooknodigomrealistisch teblijven omeengebrek aangeschikte
leidingmaterialen tevoorkomen.
InNederland doenzichvooralveelontwikkelingen voorophetgebied van binnenleidingmaterialen,aldusNellieSlaatsvanKiwa.
Vanwegedemilieutechnische bezwarenvan
koperzijn nieuwe leidingmaterialen voor

baar.
Leidingnetten
Eenconceptvoorhetbeheerenonderhoud van
het leidingnet werdaangereiktdoorLoet
Rosenthal vanKiwa.Ineen 'eenvoudig'
schema iseenmodelgegeven voorhetvervangenvan leidingen metalsbesliscriteriaklantenperceptie,economischeoverwegingenen
technischeveroudering.Vooreen gefundeerde
onderbouwing vandesaneringsbeslissing zijn
dezecriteria geïntegreerd ineen kennissysteem.Deuitdaging isnu,door invullingvan
dit systeem,eensteedsbeterbeeld te krijgen
vandeconditie van het leidingnet. Dekennis
en instrumenten zijn hiervoor aanwezig.Bij
het beheervanhet leidingnet bijAWWneemt
vooraldeaandacht voordeklant toe,betoogde
JohanCornclisvanAWW.Stelregel isdat zorgvuldig wordtgeluisterd naardeklant,omdat
deklantalsbestewaakhond vanhet waterleidingbedrijfgeldt. Binnen het waterleidingbedrijfbiedtdeinformatica eengoed hulpmiddelomdeserviceteverhogen.Ophetgebied
vandeinformatica isereenevolutieaande
gangvanonafhankelijke toepassingen naar
geïntegreerde systemen.Omtrent het gebruik
vandeondergrond,alsmede rond decoördinatievanwerken isheteen belangrijke uitdagingommetalleinfrastructuurbeheerders tot
goedeafspraken tekomen.Met name instedelijkegebieden leidtdegrote verscheidenheid
aan kabelsen leidingen indebeperkt toegankelijkeondergrond tot problemen bijaanleg
en beheer.
Tenslotte richtAWW haar inspanningopde
aanhoudende vernieuwing van leidingenen
aansluitingen.Dit laatstevooral inhet licht
vandeaangescherpte loodnorm.

LoetRosenthalvanKiwaschetstdesituatievandedagelijbepraktijk,vanleidinanttbeheer.

AWW, benadrukte inhetopeningswoord het
belangvanbetrouwbaar drinkwater, metals
achtergrond derecenteproblemen inBelgië
metdioxineinkippenvoer. Dit incident sluit
aanbij nogeenaantalandere problemen met
voedingsmiddelen in Europa inde afgelopen
jaren.Hij pleittevoorstevigemonitoring van
dedrinkwaterkwaliteit, meteen'gezond
wantrouwen' tenopzichtevanzowelderesultaten alsdemeetmethode.
WimvanCraenenbroeck,directeur vanSVW,
benadrukte het belangvandekennisuitwisseling tussen BelgiëenNederland. Hij riepde
waterleidingbedrijven opomalert te blijven
opalternatieve levering vanwater.
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binneninstallaties inopkomst,zoalsdekunststoffen PE-X. PP-R,PVC-C enPBen roestvast
staal.Bijvergelijking vandezematerialen met
koperopbijvoorbeeld effecten opwaterkwaliteit,duurzaamheid, milieuaspecten, hanteerbaarheid en kosten blijkt dat kopereenbewezen materiaal is,echter met alsnadeeldesterkeremilieubelasting.Roestvaststaalbiedteen
goedperspectief,maar metdit materiaalis
relatiefweinigervaring.Kunststoffen bieden
eveneenseengoedalternatiefvoorkoper,mits
debiologischeeffecten aanvaardbaar en
beheersbaar worden.Deresultaten van het
onderzoek naardebiologischeeffecten, dat in
opdracht van het ministerievanVROMdoor
Kiwaverricht is.komen binnenkort beschik-

Monitoringinhetleidingnet
Onder voorzitterschap vanTheovanden
Hoven vanKiwastartte nadelunch hettweeluikoververschillende mogelijkheden voor
monitoring. BinnenVMWiseensysteem
ontwikkeld om het nietgeregistreerd verbruik
optesporen.Ineengezamenlijke presentatie
gavenWalterRogge,GisèlePelemanen Henri
Clemmen vanVMWaan uit welkecomponenten het niet-geregistreerd verbruik isopgebouwd.BijVMWiseensysteem met afgebakenderegistreerzonesontwikkeld waarmee
het waterverbruik digitaal enviadatalogging
vrijweldirect tevolgen is.Hetsysteem ismet
veelsuccestoegepast,waardoor het niet-geregistreerdgebruik ineen bepaaldvoorzieninggebied wezenlijk isgedaald.Hetsysteemzal
nu uniform inhetvolledige verzorgingsgebied
vanVMWworden ingevoerd.
Eenanderevorm van monitoring presenteerde
HansVrouwenveldervan Kiwa.In Nederland
gaat veelaandacht uit naar het bewaken van

debiologischekwaliteit vandrinkwater,
omdat hetdrinkwater zonderdesinfectcermiddelcnwordtgedistribueerd. Recentonderzoekonder leidingvanDickvanderKooij
heeft latenziendatereenrelatie bestaat
tussendebiologischestabiliteitvanhetdrinkwater 'afpompstation' enhetaantalAeromonas-bacteriën inhetdistributienet. Demate
van biofilmvorming inhet leidingnet is
afhankelijk vandebiofilmvorm endeeigenschappen vanhetdrinkwaterenerzijdsende

andereoorzakenoptreden.Eentoenemende
watervraagenhoogbouw inhetvoorzieningsgebied kunnen leiden tot klachtenvande
consumentovereentelagedruk.Gedemonstreerd werd hoehet leidingnetdanoprelatief
eenvoudigewijzeweerkanvoldoen aande
eisenvandezetijd. Doorbeperkteinzetvan
pompcapaciteit bijwatertorensendoor
slimmesturingervanzijn bestaandewatertorenste'upgraden'.Dooropdezewijzezogenaamde 'virtuelewatertorens'tecreëren,zijn

Doel
Hetwerkterreinvandeinspecteurisaan
veranderingenonderhevig.Deaandacht
verschuift vandeinspectievandehuishoudelijkenaardievanindustriële (drink)waterinstallaties.Hetopeen maatschappelijk
aanvaardemanierinspecteren vanenadviseren
overhuishoudelijke enindustriëledrinkwaterinstallaties vraagtnietalleenomgedegentechnischekennisvandeinstallatie,maarookom
hetvaardigomgaanmetdeverbruiker.
Inhoud
-

inspectiebeleid (veiligheid, betrouwbaarheid,doelmatigheid enwettelijke bepalingen)
- beoordelingvanontwerp,controleen
aanleg
- bestaandeennieuwe installaties
- klantenbeheer (omgaanmet weerstanden
enbezwaren)
- communicatietechnieken (adviserenen
voorlichten)
Voormeerinformatie:AngéliquevanderLinden
o;o 6069411

Sttvytdiscussiesmaaktendeeluitvandeworkshop'Zichtopheronzichtbare

Vloeisto/mechanicavoorrioleringen

biofilmvormingspotentie van het leidingnet
anderzijds.Voorhet meten en beoordelen
niervanzijn methoden voorhanden inde
vorm vandeAOC-bepaling,een biofilmmonitoreneen materialentest (biofilmvormingspotentie).Metdezeparameters kunnen derisicosvannagroeiproblemen worden ingeschat

doelgroep: medewerkers riolering
niveau;
hbo.Voorkennis basisopleiding
RioleringisvereisL
data;
15woensdagavondenenéén
zaterdagochtend indeperiode
januari -juni 2000,vanafweek3
locane:
Utrecht
pnjs:
2.950gulden
notabene: Decursuswordtafgesloten met
eenexamen.

lc

*<ringszekerheid
Rampenencalamiteiten bedreigen deleveringszekerheid vandrinkwater.JanVreeburg
vanKiwaillustreerdeditaandehand vaneen
aantalpakkendevoorbeelden.Indeperiode
van 1989 tot 1997zijn binnen deNederlandse
bedrijfstak kwantitatieve richtlijnen opgesteld
omdeleveringszekerheid veilrgtestellen,
^ e richtlijnen zijngerichtopdebeheersing
vandegevolgen vancalamiteiten en rampen
engaan eenonderdeel vormen vandenieuwe
w
aterleidingwet
w

atcrleidingbedrijven hebbendeafgelopen
jaren maarregelengetroffen omaanderichtenen tekunnen voldoen.Voorhet vaststellen
y
andeleveringszekerheid en het nut van
inpassingen van het leidingnet ishetcomputerprogrammaALEID96een nuttig hulpmidel
- Bijrampen treedtde nooddrinkwatervoorziening l n werk.ng.Afhankelijk vandeschaal
'an derampvaneen dezevoorziening van het
^ r e n van verpakt drinkwater totdeaanleg
v
.an ttn volledigemobieledrinkwatennstallatlC Ltvcr
'ngsproblemen kunnen ookdoor

leveringsproblemen met beperkte investeringenoptelossen.

Certificaat BRI-Ko'18/03uitgereikt
Op 1 oktober isheteerstecertificaat uitgegevenvoormagnetisch inductieve watermeters
volgensBRL-K618/03,'Koudwatermeters',aan
ABBAutomation Products,Fischer&Porter,
Göttingen. Model 10 DE 4, DN505 totenmet
DN300isopgenomen incertificaatK14070.
Voormeerinformatie: A.Schollaardt(015)2158055.

^
^
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Stichting
Wateropleidingen

FuncticopleidingControleenadvi«drinkwaterinstallaties
doelgroep: inspecteurs huishoudelijke en
industriële drinkwaterinstallaties
niveau;
mbo+;kennisvanwaterleidingtechniek(basisopleiding DrinkwaterdistributieofMiddelbare
Watcrleidingtechniek)isvereist
data;
negenwoensdagen eneenochtend
indeperiodejanuari -juni2000
locane;
Utrecht
pnjs:
4.250gulden
notabene: Deopleidingwordt afgesloten
meteenexamen.

Doel
Decursusistoegesnedenophetverkrijgen van
inzichtenvaardigheden waarmeeindepraktijk voorkomende hydraulicaproblemen
kunnen wordenopgelost.Aanheteindevande
cursuskunnencursistendemeestvoorkomendeberekeningenzelfstandig uitvoerenen
zijn zij instaatdeontwerpen en bijbehorende
rekenresultaten vanspecialisten tebeoordelen.
Inhoud
-wrijvingsverliezen, vertragingsverliezen,
stuwkrommenenzijdelingse overlaten
-hydrodynamische berekeningen
-metingenaaneen proefopstelling
-pompen, waterslag
-debietmeting
-sedimenttransport in riolen
- randvoorzieningen
Voormeerinformatie:WilmaNap(030)6oe>94 10.
H j O # il* 1999

31

