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Jaarverslag 15(98
Hetjaar 1998 heeft voordeNVAinhetteken
gestaan vanhetveertigjarigjubileum.HoogtepuntwashetbezoekvanPrinsWillemAlexanderenhetdaverendejubileumfeest dat
velenhebbenmeegevierd.Ookdeandereactiviteitenwareneensucces.
Ledenenbestuur
Detoenamevanhetaantal ledenzetzich
voort,zoalsookindevorigejaren hetgeval
was.Hetaantalbegunstigersisiets afgenomen.Ditiswaarschijnlijk nogsteedshet
gevolgvandeafname vanhetaantal waterschappen.Opdit momentzijn er 1626sgewone
leden, 1257sectieleden,31 studieledenen223
begunstigers.Hettotaleledenbestand ismet
31 personengestegen.
Hetbestuur vergaderdezesmaal,éénmaal met
hetbestuur vandeVWNenéénmaal metalle
werkverbanden.Indezegezamenlijke vergaderingenwerdendeplannen voor 1999 besproken.Ookstondeenmogelijke intensivering
vandesamenwerkingmetdeVWN opde
agenda.Etwerdeenvoorstelvoorgelegdom
eenintentieuit tespreken voor intensivering
vandesamenwerking,metoptermijn mogelijkeenfusie.Dealgemene ledenvergadering
heeft daarna ingestemd metdezeintentieen
hetbestuur gevraagdstappen teondernemen
omtot nauweresamenwerkingmetdeVWN
tekomenwaardatkan.
Eenanderemijlpaal wasdevernieuwde 'map
werkverbanden',dieinnovemberaandewerkverbanden terbesprekingisvoorgelegd.De
mapvormt eenhandleiding voordehuishoudingbinnendeNVA.
Voordesamenstellingvanhetbestuur envan
dewerkverbanden wordt verwezennaarde
NVA-ledenlijst.
Programmagroepen
Programmagroep1 (algemeen)
Erzijn tweejaarvergaderingen georganiseerd,
namelijk deLustrumvergadering inverband
methet40-jarigbestaanvandeNVA,ende
najaarsvergadering.
Delustrumvergadering werdgehouden inde
beursvanBerlageteAmsterdam.Gestartwerd
meteenkortealgemeneledenvergadering.
KroonprinsWillem-Alexander hieldzijn eerste
Nederlandsespeech inhetkadervanzijn rol
tenbehoevevanhetwatermanagement.Na
eentoespraakdoordedirecteur-generaalvan
deRijkswaterstaat wetdhetjubileumboek'40
jaarNVA'aandesprekersaangeboden.
Hetthema vandenajaarsvergadering was
'bedrijfsmatige aanpakvanhet waterbeheer'
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metalssubthema 'ontwikkelingen inde
waterketen'.Belangrijk onderwerpvande
huishoudelijke vergaderingwasdesamenwerkingtussenNVAenVWN.
Ir.J. vanderVlisthielddekey-notespeech
terwijl 'smiddagsdriesessiesgehoudenwerden,
getiteld:'Bedrijfsmatige aanpakindepraktijk
vanhetmilieu','Riolering:stoppenweermee?'
en'Praktijkontwikkelingen indewaterketen'.
Programmagroep2(verzamelingentransportafvalwater)
Opdejaarlijkse Rioned-dag(18 februari) is
doorRionedenPG-2eenstudiemiddaggeorganiseerd metalsonderwerp:'Het rioolrecht
indebranding'.
Tijdens deAquatech-beurs(23 september)
heeft PG-2eenstudieochtend verzorgdover
instrumentatie inhet waterbeheer: 'Metenis
makkelijk'.
Op30oktober werdeenexcursiegeorganiseerd
naar infiltratievoorzieningen (voor afstromend
regenwater)inaanleg.Datwasindewijk
StadshageinZwolle.
Programmagroep3 (afvalwaterbehandeling)
Doordeprogrammagroep-3 Afvalwaterbehandelingisin 1998eendrietal symposiageorganiseerd.Deonderwerpen waren:milieuzorgop
rwzi's,nieuwetechnieken voorde stikstofverwijderingenhet regelenvan stikstofverwijdering indepraktijk. Insamenwerking metde
Excursiecommissie werd tevenseenstudiereis
voortechnologen naar Belgiëgeorganiseerd.
DeNVAStudiereisnaarBelgië(14totenmet
17april)betrofeenbezoekaantweeorganisaties,Aquafin enSeghers.Detechnologieende
mogelijke uitvoeringsvormen zijn aandeorde
gekomenenerzijn tweeUNITANK-installatiesbezocht.
Op23 aprilorganiseerdedeprogrammagroep
inApeldoorneensymposium metalsthema
milieuzorgoprwzi's.Hetgingomderelatie
tussen milieuzotgenvergunningverlening,de
menselijke factor bijhet invoerenvan milieuzorgsystemenendeervaringen vaneen
tweetalbedrijven uitdewaterketen methet
realiseren vansystematische milieuzorg.
Op11 september organiseerde programmagroep3 eensymposium overnieuwetechniekenvoorstikstofverwijdering uit afvalwater.
Tijdens hetsymposium 'RegelenvanStikstofverwijderingsprocessen' (10december)werden
deervaringen uitgewisseld vaneengroot
aantalpraktijkonderzoeken, enenkelenieuwe
ontwikkelingen ophetgebiedvanprocesbesturingoprwzi's.
Programmagroep4(oppervlaktewater)
PG4heeft invierstudiedagen georganiseerd.
- EcologieenbeheervanhetIJsselmeer,
5maart
Dezedagisgeorganiseerdsamenmetde

NVAE. Hetdoelervanwaseenoverzicht te
gevenvan het lopendeonderzoek inhetIJsselmeeren tediscussiëren overdeecologische
ambitiesenpotenties.
Evaluatie4eEutrofiëringsenquête Meren
enPlassen,28 mei teApeldoorn.
Tijdens destudiedagzijn eerstde resultaten
vande4eEutrofiëringsenquête Merenen
Plassengepresenteerd,eneenonderzoek naar
ActiefBiologisch Beheer.Daarna hebben regionalewaterbeheerdersgereageerd opbeide
studies inenkelepresentatiesendiscussies.
IntegratievanWaterenRuimte:aanpak
enervaringen.
Dezestudiedagvond plaatsop 15 oktober in
Hilversum enwasgeorganiseerd insamenwerking methetNederlands Instituut voor
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
(NIROV).Doormiddel vaninleidingenen
interactieveworkshopszijn praktijkvragen en
-ervaringen uitgewisseld. Het belangrijkste
thema daarbij was:afstemming en integratie
van ruimtelijke ordeningenwaterbeheer inde
praktijk.
- GewensteGrondwatersituaties voor
natuurdoelen, 29oktober teZwolle.
Inhetkadervandeverdrogingsbestrijding is
hetgewenst pergebieddeGewensteGrondwater-Situatie(GGS)aan tegeven.Destudiedag
waseengezamenlijke activiteit vanNVAen
VWNen hadalsthema's:
Hoesteljedegebiedsspecifieke GGSvast,met
namevoor natuurdoelen?
Hoemaakjeafwegingen metandere belangen?
Watbetekent deGGSvoor grondwaterbeheer,
oppervlakewaterbeheer en drinkwaterproductie?
Programmagroep5 'bestuurlijk-juridischeaspecten
waterbeheer
Debestuurlijk-juridische programmagroep
heeft opwoensdag24junieenstudiedagover
waterketenbeheer in Europees perspectief
georganiseerd.Centraal stonden deactuele
ontwikkelingen opEuropeesgebiedvan het
waterbeheer,met namehet waterketenbeheer.
Ookwerdaangegeven watdezeontwikkelingen kunnen betekenen voordeNederlandse
watersector.
Programmagroep6grondwaterenhydrologie)
Deprogrammagroep isdriemaal bijeen
geweestenhad het voornemen omeenviertal
studiedagen teorganiseren:
- IntegratievanWateren Ruimte,
- Klimaatverandering en Bodemdaling:
opvangenofafvoeren?
- Water,ordenend ofvolgend?
Informatievoorziening versus Informatiebehoefte.
Eriséénstudiedaggehouden.Deoverige
studiedagen zijn verschoven naar1999. Dit

werd veroorzaakt doorhet feitdateenaantal
vergelijkbare symposia met aanverwante
onderwerpen gehouden werd.
Integratie van Water en Ruimte
Dezestudiedag isgeorganiseerd met het
NIROV(Nationaal Instituut voor Ruimtelijke
Ordening enVolkshuisvesting).Dedagstond
in het tekenvansamen werkenaandeafstemmingvanwaterbeheer en ruimtelijke ordening.Voorgeïnventariseerde knelpunten zijn
opcreatievewijze inwerkgroepen oplossingen
uitgewerkt. Destudiedag isgehouden op
15oktober.
Programmagroep7(reststoffen)
Voornaamsteactiviteitwashet Engelstalige
(Aquatech)symposium 'Valorization ofsludge
residuals'.Ditsymposium zettedegerealiseerdegrootschalige nuttige inzetvandiverse
afvalstoffen inNederland enBelgiëin het
voetlicht.Eengedeeltevandevoordrachten
betrofdeinzetvanvrijkomend ijzerhoudende
slibbijdrinkwaterbereiding (baksteenindustrieensulfidebinding bij afvalwatertransport
enzuivering)eneengedeeltedeverwerking
vanafvalwaterslib bijvoorbeeld indecernentindustrie.Dewettelijke kaderszijn ookaangegeven.Hetsymposium werdgeorganiseerd in
samenwerking metdeReststoffenunie Waterleidingbedrijven teNieuwcgein.
CommissieRegionaleSectiesenRegionaleSecties
DeCommissieRegionaleSectiesisin totaal
driemaal invergadering bijeen geweest.Bij
tweevergaderingen warenookvertegenwoordigersvanderegionalesectiebesruren aanwezl

gDeCommissieRegionaleSectiesisvertegenwoordigdgeweest in:
het NVA-bestuur
programmagroep 1 (algemeen)
programmagroep7 (reststoffen)
Beoordelingscommissie NVA-jaarprijs
- Kascommissie
RaadvanAdviesenRedactievoorhet tijdschrift DeKlaarmeester
- Historische commissie
- CommissieOpleidingen Waterbeheeren
Afvalwaterbehandeling
Erisgediscussieerd overde lidmaatschapsvormen binnen deNVA. DeKRS isvan mening
datdesectieleden hun eigen identiteit moeten
behouden.
Vandesessiesgehouden tijdens de najaarsvergadering van27november iserééndoorde
KRSgeorganiseerd.
SectieNoord-Nederland
DesectieNoord-Nederland hield haarledenvergaderingop23 aprilwaarbij aansluitend
eenbezoekwerdgebrachtaanWavinKLSte
Hardenberg.Ookzijn tweelezingengehouden.

SecrieOverijssel
Tijdens devoorjaarsexcursie iseenbezoek
gebracht aandeMaeslantkering teHoekvan
Holland en hetScheepvaartmuseum Prins
Hendrik teRotterdam.Aansluitend opde
najaarsvergadering iseenexcursiegeorganiseerd bijafvalverwerking Boelderhoek.

kwamerinhetvoorjaar toch nogcontact tot '
stand.Ditleiddetot wederzijdse bezoeken.
Ditheeft ertoegeleiddat inseptembereen
overeenkomst isgetekend doordebeidevoorzitters vandeverenigingen,waarbij dewens
werduitgesproken omtekomentoteen
permanente band.Eenviertalpunten heeft de
specialeaandacht:
Uitwisseling van informatie viadedoor
beideverenigingen uitgegevenperiodieken.
- Uitwisseling vankennisenervaring
tussendeledenvandeverenigingen door
specialebezoekenofexcursiesvangrote
groepen.
- Hetcreërenvanstageplaatsen voorjonge
ingenieurs.
- Deelnameaanelkaarscongressen.

SectieMidden-Nederland
Midden-Nederland organiseerde haarvoorjaarsvergadering incombinatie meteen lezing
overgeurfilters doordeheerSpeetvanHHRS
HDSR.Denajaarsexcursie brachtdesectieleden naardeMaeslantkering teHoekvan
Holland eneenrondvaart teRotterdam.
SectieNoord-Holland
DesectieNoord-Holland hieldeenvergaderinggevolgddooreen rondleiding bijBos
Tankcleaning teAmsterdam eneen dagexcursiebinnen deregio.Bezocht werden het
BoezemgemaaldeHelsdeur,derwzien het
gasbehandelingsterrein vandeNAM,allen te
Den Helder.
SectieZuid-Holland
DesectieZuid-Holland organiseerdeop
21 april haar ledenvergadering voorafgegaan
dooreenbezoekaanhet Duinwaterbedrijf
Zuid Holland teDenHaag.
Op 17 november werd tijdens dejaarlijkse
excursieeen bezoekgebrachtaandeGrolsch
fabrieken teEnschedeen hetHengelo's EducatiefIndustriemuseum.
SecrieZuid-Nederland
DesectieZuid-Nederland heeft de voorjaarsvergaderinggehouden op22aprimetaansluitendeenexcursieopdeRWZIEindhovenwaar
denieuweslibverwerking werd bekeken.De
najaarsexcursie bestond uiteenbezoekaan
CSM-SuikerunieteBredaendecentraleslibverwerkingteMoerdijk.
SecrieZeeland
DesectieZeeland heeft deexcursiegecombineerd metdelustrumviering vandeNVA.
Voortswerd inhetnajaar eenbezoekgebracht
aan hetopleidingscentrum vandebrandweer
teVlissingenendeafvalstoffen en GFTverwerkingteZeeland.
Internationalecontactenenactiviteiten
Excursiecommissie
Deexcursiecommissie heeft eenexcursiegeorganiseerd naar België;samen metprogrammagroep3 iseenbezoekgebracht aanAquafin en
Seghers.

In 1098 werddevoorbereidinggestart vooreen
excursieinjuni 1999dooreen50-talledenvan
deSITWMnaarNederland, in2000zaleen
tegenbezoek vandeNVAaanPolen plaatsvinden.
Technischecommissies
Technischecommissieanaërobezuivenry(TCA)
DeTCA heeft eentweedaagseworkshopgeorganiseerd rond hetthema 'Duurzame behandelingvanorganischereststoffen' metals
subtitel 'Derolvananaërobevergisting'.In
eendertiental inleidingen werdenontwikkelingen inbeleidenpraktijkervaringen gepresenteerd.Hierbij werdenervaringen uitde
wereld vandeafvalwaterzuivering (slibvergisting)gekoppeld aandieuitde reststoffenverwerking(vergisting RDF,mestetc). Voor1999
zijn geenseparateactiviteitengepland,maar
zalweltezamen met hetKVIVuitBelgië
wordengewerkt aandeorganisatievanhet
groteinternationale IAWQ^congresAD 2001.
Technischecommissiemodellerenvanzuivenngsprocessen(TCMZ)
DeTCMZorganiseerdedevolgendeactiviteiten:
Demodelkrant iseenmedium voorhet
verspreiden vaninformatie, ontwikkelingen,mededelingen en onderzoeksresultatenophetgebiedvanmodelleren.De
modelkrant verscheen tweemaal.
- Op 13 november werd inArnhem het
symposium 'Regenwater, bergenof
verwerken?'georganiseerd.Gekozenwerd
vooreenthema metzowelaspecten uitde
afvalwaterzuivering alsuitderiolering.
Dithadzijn weerslagopdeachtergrond
vandedeelnemers,hetgeen een boeiende
discussieopleverde.
-

Intemanonalecommissie
CommissiePolen
Nadat vorigjaardecontacten wat lekendoodgebloed metzoweldePZITSalsookdeSITWM,

Eriseenbegingemaakt met hetopstellen
vandevisieinzakederoldiehet modelleren indetoekomst zalgaanspelen inde
afvalwaterzuivering. Dezevisiemoetgaan
resulteren ineen visierapport.
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TVJuuschecommissierealtimecontrol(TCRTC)
DeTC-RTCheeft haarrapportoversturingin
hetwaterbeheerafgerond. Naasteenalgemene
uiteenzettingvanhetsturingsvraagstuk van
watersystemen,beschrijft hetrapporteen
drietalpraktijkvoorbeelden voorverschillende
typenwatersystemen,teweteneenregionaal
afvalwatersysteem, eenrioleringssysteemen
eenboezemwatersysteem. Hetrapportzal
medio 1999 wordenaangeboden aandeNVA
tijdenseensymposiumdatgeorganiseerd
wordt i.s.m.deTUDelft.
Pnjzen
Tijdensdejubileumbijeenkomst inAmsterdam isdeRioned-NVAprijs uitgereikt aan
GerardMartijnseenDickVonk.Tevenswerd
deScheltinga-prijsaanjaapVoorhoeveuitgereikt.Indenajaarsvergadering ontvingen
HansRienks,KeesBaarsenPaulGommersde
NVA/H20prijs voorhun artikel 'Microverontreinigingenin(gezuiverd)stedelijk afvalwater:
defeiten opbasisvanmetingendoorbeheerdersvanrwzi's,uitgewerkt voordezware
metalen koper,zinkenkwik'.
Historischecommissie
DeHistorischecommissie(ingesteld in1989)
werktegestaagaandevolgendeactiviteiten:
- Hetinventariserenenregistrerenvanopde
Nederlandsezuiveringsinrichtingen
aanwezigeonderdelen,dieeenrolhebben
gespeeldbijdeontwikkelingvanhet
waterbeheerendiehetbewarenwaardzijn.
- Eenhoogtepunt voordecommissiewas
hetgereedkomen vanhetJubileumboek
'Het waterindevingers'.Heteersteexemplaarvanditboekwerdop19juni tijdens
deJubileumbijeenkomst aangeboden aan
PrinsWillem-Alexandet.
- Verderwordtoverlegdmetwelkeandere
organisatieskanworden samengewerkt
bijhetstichten vaneenecht museum.
Opleidingen
CommissieOpleidingenRiolering(COR)
Devolgendeopleidingen ophetgebiedvan
rioleringzijn vanstartgegaan:
- basiscursusRiolering(op3cursusplaatsen)
- vervolgcursusVloeistofmechanica voor
rioleringen
- cursusRioleringactueel
DebasiscursusRiolering1997/1998isin
september,samenmetdevervolgcursusVloeistofmechanica voorrioleringen afgerond met
eendiploma-uitreiking.
DeCommissieOpleidingenRiolering heeft,
ingegevendootdeontwikkelingen rondde
basiscursus Riolering,haar taak neergelegd.
DebasiscursusRioleringisopbasisvande
resultatenvandedoorlichting(1997)aangepast.Dittraject loopttotopheden.Denieuwe
basisopleiding Rioleringbestaat uit
32
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4modulen:BeleidenBestuur,Ontwerpvan
riolering,Beheervanriolering,enUitbesteden.
Deherzieneopleidingisinseptemberindrie
cursusplaatsen vanstartgegaan.
CommissieOpleidingenAfvalwaterzuiveringen
Waterbeheer(COWA)
Devolgendeopleidingen ophetgebiedvan
afvalwaterzuivering enwaterbeheer zijn van
startgegaan:
cursusUitgebreidetechniek afvalwaterzuivering(op8cursusplaatsen);
cursusIntegraal waterbeheer.
DecursusTechniekafvalwaterzuivering isin
juniafgerond. Decursusisgegevenop7locatiesin Nederland.
DecursusIntegraal waterbeheer isdeopvolger
vandecursusKwaliteitsbeheer vanhetoppervlaktewater.Naasthet waterkwaliteitsbeheer
wordt indecursusookaandacht besteedaan
waterkwantiteitsbeheer enaan integraal
waterbeheer.
Eind 1997isbegonnen met hetdoorlichten
vandecursussen afvalwaterzuivering. Op
basisvanderesultatenzullendecursussen
wordenaangepastengeactualiseerd.Deresultatenzijn inhetnajaar besproken metalle
betrokkenen.Opbasisvandezegespreksresultaten isbeslotendecursussen breder temaken
richtingdeindustrie.Steedsmeercursisten
blijken werkzaam indeindustrie.Inseptember 1999zaldecursusTechniek afvalwaterzuiveringindenieuwevorm vanstartgaan.
AdviescommissieWaterbeheer
Deadviescommissiewaterbeheer heeft twee
maalvergaderd(juni/december). Indevergaderingenzijn devolgendeonderwerpen
besproken eniseenadviesuitgebracht aanhet
bestuur van Wateropleidingen:
nieuwbeleid tenaanzien van industriewaterenbuitenland activiteiten;
- opleidingenencursussen voorde
toekomst;
innovatie:opleidingsadviezen endeopzet
vaneenleergangbeleid, bedrijfsvoering,
management en techniek;
- kwaliteitszorg;
huisvesting;
- conceptjaarplan 1999;
- cursusideeën1999.
DeExamen-enbegeleidingscommissieHoger
NVA-diploma/PBNA
Decommissieheeft hetbestuur voorgesteld
omhaarwerkzaamheden tebeëindigen,
omdatdebelangstellingvoordezeopleiding
sterkisafgenomen. Opverzoekvanhet
bestuur draagtdecommissiehetcursusmateriaalzosnelmogelijk overaandeStichting
Wateropleidingen.
Miep vanGijsen.
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Agenda
2september
Collegevan bedrijfsjuristen
16september,9.00uur
BestuurVWN;WNWB,Breda
16september
Contactorgaan voorlichters waterleidingbedrijven;FDM,Lelystad
oktober
themadag 'Uitvoeringgrotewerken'
ProgrammacommissieC
4november
9.00-10.30uur:bestuurVWN
10.30-12.30uur:coördinatie-overlegVWN
Kiwa,Nieuwegein
24+25november
Collegevan bedrijfsjuristen
25november,10.00uur
najaarsvergaderingVWN
16december
Contactorgaan voorlichters waterleidingbedrijven
DuinwaterbednjfZuid-Holland, Voorburg
apnl2000
themadagonderhoudsmanagement technische productiemiddelen
Programmacommissie BenNVAprogrammagroep 3
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Stichting
Wateropleidingen

Integraalwaterbeheer(integratievan
waterkwantiteitenwaterkwaliteit]
doelgroep: (technisch) beleidsmedewerkers
waterbeheer(waterkwaliteiten
waterkwantiteit)
niveau;
hbo
data:
18 woensdagmiddagen,vanaf
week40
locatie:
Utrecht
pnjs:
3300gulden(lossemodulen1450
gulden)
notabene: deopleidingwordtafgesloten met
eenexamen
Doel

Inhetbdervanintegral waterbeheeriseen
adequatecommunicatie tussendedisciplines
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