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Vlaanderen schiet
vooruitop afvalwaterzuiveringsgebied
Demedewerkersvan desectieGezondheidstechmek van deTU Delft diezich bezig houden met afvalwaterzuivering makenjaarlijks eenstudiereisnaar éénvan deEU-landen.Dezetraditie dateert van
195151,toen Scandinavie hetdoel van deeerstestudiereiswas. Indevolgendejaren werden achtereenvolgensFrankrijk, Engeland enDuitsland meteen bezoek vereerd. Ineensessievan ééndagdeel worden debezigheden van debezoekersendegastherengepresenteerd. Een aantal keren heeft ditgeleid
tot reguliere contacten enzelfs eensamenwerkingsproject. Ditjaar wasBelgië, ofbetergezegd Vlaanderen,aan debeurt. Op 26,zy enz8 meibezochtenzeven medewerkersvan desectieGezondheidstcchniek deuniversiteit van Gent,Aqttajïn, Vito,derwziTorreele enhetpasopgerichte TNAV.
De delegatie uit Delft werd ontvangen
door Peter van Rolleghem die enthousiast
uit de doeken deed wat debezigheden zijn
van zijn Biomath-groep. Deze beweegt zich
op een breed terrein, dat zich uitstrekt van
de modellering van oppervlaktewaterkwaliteit en demodellering van rwzi's tot studies
naar de kristallisatie van chocolade. Met
name vanuit het onderzoek naar riolering
dat op de TU Delft plaatsvindt, kon inhoudelijk gediscussieerd worden. Ter afsluiting
gafHans Korving een uitgebreide presentatie over de rol van onzekerheden bij modellering van riolen, waarin hij inging op de
wiskundige en statistische technieken die in
zijn onderzoek gebruikt worden. Dit bleek
goed aan te sluiten bij de werkzaamheden
van Biomath.

EmmanuelvanHouttegeejtuitlegbijdemicrojiltratie.
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ken en heeft daarom gedurende een aantal
jaren proefonderzoek gedaan met de membraanbioreactor. Wouter DeWilde liet in zijn
presentatie zien dat ook bij deze nieuwe
techniek zorgvuldig onderzocht moet worden ofde voordelen opwegen tegen de nadelen. Hij waarschuwde voor te hoge verwachtingen en vermoedt dat slechts in heel
bijzondere gevallen de balans zal doorslaan
in het voordeel van MBR.Ter illustratie
werd de rwzi Schildegepresenteerd waar een
bestaande zuivering uitgebreid wordt tot
een zogeheten hybride zuivering waarin
conventionele zuivering en MBR naast
elkaar toegepast worden.

Vito

Aquafin

's Middags werd een bezoek gebracht
aan het Vito in Mol. Het Vito houdt zich
vanuit de proces-,milieu- en materiaaltechnologie bezig met membranen. De membraanactiviteiten van het Vito bleken prima
aan te sluiten bij het onderzoek naar vervuiling van membranen dat door deTU Delft
uitgevoerd wordt. Interessant was de nieuwe
besturingssoftware waarmee online verschillende vervuilingsparameters kunnen
worden gemeten. Ook wordt op pilotschaal
veel onderzoek gedaan naar de behandeling
van verschillende afvalwaterstromen. Daarnaast wordt veelwerk verricht op het gebied
van membraanmaterialen en h u n relatie tot
vervuilende en scheidende eigenschappen.

Op de tweede dag voerde de reis naar het
Aquafm-kantoor inAartselaar, waar de
Nederlanders ontvangen werden door Chris
Thoeye. HetAquafin isin Vlaanderen verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en
het beheer van afvalwaterzuiveringen. Met
deze brede taakomschrijving is Aquafin
geïnteresseerd in nieuwe zuiveringstechnie-

Dat het Vito niet slechts de afvalwateren drinkwatermarkt bedient, moge blijken
uit h u n betrokkenheid bij een ruimtevaartproject. Hierin wordt onderzocht hoe op
microschaal een alternatiefsysteem ontwikkeld kan worden waarmee water en voedingsstoffen optimaal (her)gebruikt kunnen
worden in bijvoorbeeld een ruimtesonde.

Op de eerste dag bleek dat Vlaanderen
niet slechts voor de rijken een belastingparadijs is:ook onderzoekers profiteren van het
gunstige belastingklimaat. Van de salariskosten voor onderzoekers hoeft weinig
belasting afgedragen te worden, zodat tegen
relatieflage kosten de onderzoekers een
prima salarisgeboden kan worden.

HeleendeWevergeejtuitlegbijeenproefopstelling vanhetVito.

Momenteelwordtgewerktaantoepassing
vaneenMBR. Hetbezoekwerd afgesloten
metdebezichtigingvande labfaciliteiten
onder leidingvandeheerDoyen.
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Rwzi Torreele
Voorwoensdagmorgen stondeenbezoek
aanderwziTorreeleophetprogramma.
Dezezuiveringissindseenjaar voorzienvan
eennageschakeldeeffluentfiltratie met
membranen.Naeenmicrofiltratie wordthet
effluent gezuiverd metomgekeerdeosmose.
Vervolgenswordthetwatergeïnfiltreerd in
deduinenenverdergezuiverdtotdrinkwater.Eenbijzonderheid isdathet effluent
vandeomgekeerdeosmosewordtopgemengdmettienprocentmicrofiltraat.Om
problemen metpathogenenennagroeite
voorkomenwordtditmengselmetUV
gedesinfecteerd.
GastheerEmmanuelvanHouttevertrouwdehetgezelschaptoedatzicheenaantalonvoorzienekostenposten aangediend
heeft.Zomoetbetaaldworden voorde
lozingvanhetconcentraatende onttrekkingvangrondwarer. Hierdoorisde
bedrijfsvoering vandezemaniervanzuiverenbehoorlijkduurdergewordendanaanvankelijkgeraamd was.Daaromzalinde
toekomstgetracht wordenomineigen
beheerhetconcentraat tebehandelen.

TNAV
Destudiereiswerdafgesloten meteen
bezoekaanhetonlangsopgerichtThematischNetwerk AfvalwaterzuiveringtechnologieinVlaanderen(TNAV). Inditnetwerk
heeft eenelftal bedrijvenzittingdiewerkzaamzijn ophetgebied vanmetname
industriëlewaterzuivering.Devoorzitter
vanhetTNAV,LucGeuens,iswerkzaambij
deTechnischeHogeschoolinAntwerpen.
HetTNAVrichtzichophetuitwisselenvan
kennis,hetvoorbereidenenindienenvan
onderzoeksprojecten. HetTNAVzaleenvia
internet toegankelijk databestand aanleggen,workshopsorganisereneneennieuwsbriefuitgeven.Nadeinleidende presentaties
werdendelabfaciliteiten vandeHogeschool
Antwerpen bezocht.

Regenwatersystemenin
een stad:duurzaamen
visueelaantrekkelijk
'Godcreatedtheworld,buttheDutchmaàeHolland'.Eenaloudgezegdemaarnogsteedsvan
toepassing.Nogsteedszijnwcbezig hetwateringocde banenteleiden. Eénvandeproblemen,waarvandeoplossingennog inontwikkelingzijn,ishetinpassenvaneenduurzaam regenwatersysteemin
destedelijkeomgeving. InNederlandzijninmiddelsenkelevoorbeeldentezien,dieopinternationaal
niveauredelijkvooruitstrevendzijn.Tweestudentenvande/aculteitBouwkundevandeTU Delft
gingenoponderzoekuitinZweden.Datlandwerktbijvoorbeeld ookalhardaanregenwatersystemen.
Nederland heeft eentijke historiealshet
gaatomhetbeherenvanhetwatet.Devele
poldersendroogmakerijen zijn daareen
mooivoorbeeldvan.Maarookbijdeinrichtingvandesteden speeldedeafwatering een
belangrijke rol.DestadsarchitectRoselaat
inzijn waterproject voorRotterdam uitde
19eeeuwziendathetwaterhuishoudingsysteembehalveeencivieltechnische infrasttuctuur ookesthetischekwaliteiten bezit.
Roseontwierp eenstelselvanwatersingels
enstoomgemalendiezoweldegrondwaterstandcontroleerdealsdekwaliteitvande
openbareruimtevergrootte.Halverwegede
20eeeuwwerdendetechnische mogelijkhedenzogrootdatweinigrekeningmeerhoefdetewordengehouden metde natuurlijke
omstandigheden omeengoed functionerend regenwaterafvoersysteem teverkrijgen.
Hetregenwater werdzosnelmogelijk afge-

voerdviaderiolering.Debenaderingvanhet
watetsysteem waszogezegddefensief waarbijgekozenwerdvoortechnische oplossingenmethetbouwenvandijken enhetwegpompen vanhetwater.Tegenwoordig blijkt
datditsysteem nietafdoende is.Inhetstedelijkgebied kanderioleringdestortbuien
nietmeerverwerkenmetalsgevolgstraten
dieblankstaanenkeldersdievollopen. Een
nieuwbeleidwaarbij hetwatersysteem meer
integraalbenadert wordt,moetdezeproblemenverhelpen.Totditnieuwebeleid
behoott detoepassingvandedrietrapsstrategie:vasthouden,bergenendan afvoeren.
Nieuwbeleidbetekent nieuwekansen
voordeintegratievanciviel technische
oplossingenmethetstedelijkeontwerp.Het
MorraparkinDrachten iséénvandeeerste
voorbeeldenvaneenwijk waarinhet(open)

Hetblijktdatonzezuiderburen vooreen
belangrijk deeltekampenhebbenmet
dezelfde problematiekalswij.Hetis daarbij
interessantomteziendatintweegevallen
deVlamingengewoondatgenedóenwaarin
Nederlandtotnutoevoornamelijk over
gepraat werd:dehybrideMBR-conventionelerwziSchilde enhet effluent-hergebruik
oprwziTorreele.Kunnen wehiervaniets
leren? f
Herman Evenblij
H2o
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