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Tevredenheidover
Aquatech2000
Aquatech2000ziterweerop.Hettweejaarlijkse vakevenementvoorwatertechnologieen-managementtrokmetbijna 24.000betalende bezoekersongeveerevenveelbelangstellingalstweejaargeleden.Ookdeverhouding binnenlandseenbuitenlandse bezoekersveranderdenauwelijks, namelijk
respectievelijk 60 en40procent.Welklaagden enkeleorganisatorenoverhetgeringeaantal Nederlandsewaterbeheerdersen/ofwetenschappersbijdecongressendieparallel metdevakbeursliepen.
Meteen recordaantal exposanten van
ruim 700wasAquatech 2000weer iets
omvangrijker dan devorigeeditie.De
meestebedrijven, instanties ofverenigingen
waren (redelijk] tevreden over hetverloop.
Direct aan het eindevan deeerstedagwerd
dewinnaar bekendgemaakt vandeInnovationAward,eenonderscheiding voor het
meest innovatieve product ofdienstopdit
moment ophetgebied van watertechnologie.Vande53inzendingen kregen ervier
uiteindelijk eeneervollevermelding.De
prijszelfgingnaarITTFlygtvoordezogehetenN-waaier (ziepagina46). Diescoorde
volgensdejury (metdaarin deherenBaas
vanAquaNederland, DeBeaufort, Vande
WorpvanVEMW,Ketnamens Heineken,

KruizenamensNVA/DWRenVanderZwan
namens Kiwa)het hoogstopdeopgestelde
criteria:innovatiefkarakter, bijdrage aan
milieubeheer, toegevoegde waarde in het
kader vanduurzaamheid en warerketenbeheer,voortkomend uit eenduidelijke visie
opwatertechnologie of-management,
gericht opbenoembare markten, praktisch
eninternationaal toepasbaar engericht op
integratie vandrink-, proces-en afvalwater.
Volgensdejury wasditjaar vaaksprake
van'doorontwikkelingen', waardoorze
slechts beperkt innovatiefwaren.Maarze
warenwelover her algemeen vaneenkwalitatiefhoogstaand niveau.Ookdelegionellabestrijding scoordehoogbij de inzendingen.

DedirecteurvandeNederlandsevestigingvanITTFly^tontvangtdeInnovationAward2000.

DevolgendeAquatechstaatgeplandvoor
1totenmet4oktober 2002, opnieuw inde
RAIinAmsterdam.

Congressen
Hetcongres'Innovations in conventional ansadvanced water treatment processes',datgeorganiseerd werddoordeInternationalWaterAssociation (IWA) endeAmericanWaterWorksAssociation (AWWA), Kiwa
enhet Rheinisch-WestphalianInstitute for
WaterResearch (IWW),stond vooreen
belangrijk deelin her teken vandeproblemen diezich indiverselanden voordoen
met arseenin het grondwater.
Volgensprofdr.ir.JanSchippersvan
Kiwa,één vandevoorzitters vanhetcongres,
ismet namedesituatie in Bangladesh alarmerend. Noodgedwongen wordt steeds
vakergrondwatetgebruikt inplaatsvan
oppervlaktewater voor(deproductievan]
drinkwater. Indewaterputten zit echter
veelarseen.Opdenduur kandezearseenvergiftiging leidentot honderdduizenden
doden volgensSchippers.Ookdichterbij in
Duitsland ishetgrondwater natuurlijk
verontreinigd merarseen,maar hier heeft
men het probleem onder controle. Tijdens
het congreszijn verschillende oplossingen
aangedragen indevormvanadsorptiemiddelendiedearseen makkelijker verwijderbaarmaken énhetgebruik van filterzand
van waterleidingbedrijven.
Schipperssprak vaneengoed inhoudelijk congresprogramma, datbovendien maar
liefsr 35verschillende nationaliteiten trok.
Echteinnovatieskwamen nietnaar buiten.
"Innovaties blijven kleinestapjes.Pasna
jaren blijkt sprakevaneen innovatie,na
uitvoerige praktijkproeven". Wathij welals
eendoorbraak zag,washet 'nieuws'dat
Cryptosporidium met ultravioler licht te
doden is.Totnu toewaren alle besrrijdingsmiddelen niet afdoende. Toepassingvan
membraantechnologie voldoet opzichwel,
maar kost nogteveel.Gebruik vanUV-licht
isfinancieel redelijk aantrekkelijk.
Eentweedebelangrijk congres rijdens
Aquatechstond inhet tekenvan afvalwater
endeimplementatievandeEU-richtlijnen
met betrekking totdenutriéntenemissie.
Voortzetting op pagina 13
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"Forsestijging vanhet
rioolrecht isniet te
vermijden"
Dekostenvoorriolering inNederland bedragenditjaar 1950miljoengulden, ruim84miljoen
guldenmeerdanvorigjaar. Dit bedraggevendegemeentenuitaanaanleg, onderhoudenvervanging vanhetinmiddels83.000kilometerlengtetellende rioolstelselinNederland.Dehuishoudens
betalenhiervoorditjaargemiddeld 201gulden rioolrecht.Eenvolledig kostendekkend rioolrechtin
eenstandaardgemeente ligtvolgens hetministerievanVROMechterop360gulden.DirecteurGastkempervanStichting RIONED noemdetijdensAquatecheenverderestijging vanderioolrechten
danook onvermijdelijk.
Dekosten vanvervanging vanderiolen,
diemeestalstammen uitdeperiode19451965,zijn gigantisch.Bovendien eisen voorzieningen waardoor regenwater niet langer
viaderiolering wordt afgevoerd, sinds kort
extra investeringen.
Ondanks diestijgende uitgaven
verwacht Gastkemper dat realisering vande
milieudoelstellingen vertragingzalgaan
oplopen.Devoor 1998afgesproken vermindering vandevervuilingdoor riooloverstorten zalpasvolgendjaar door16
procentvandegemeentengerealiseerd zijn.
Driekwart vandegemeenten kunnen pasin
2005klaarzijn met desanering vanriooloverstorten.

Dezegegevensstaan inde statistische
publicatie RioolinCijfers 2000-2001,waarvan heteersteexemplaar tijdens Aquatech
overhandigd werdaanWD-Tweede KamerlidJ.KleinMolekamp.Hijzeizichzorgen te
maken overdestijging vanderioolkosten.
Volgens hem kunnen miljarden guldens
bespaard worden alsgemeenten en waterschappen intensiever samen gaan werken.
Destijging vandelokalelasten kunnen
beheerst worden door inhet buitengebied
geen riolering maar kleinschalige zuiveringen,bijvoorbeeld IBA's,tebouwen, aldus
Klein Molekamp.
Gastkemper isoverdiemogelijke besparingen minder optimistisch.Volgens hem,

WD-TweedeKamerlidj.KleinMolekamp(1.)ontvingvandirecteurH.GastkempertijdensAquatechheteerste
exemplaarvanhetnieuwestatistischoverzichtoverderioleringinNederland.
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—jj RIONED
StichtingRIONEDpresenteerdeopAquatecheen
nieuwlogo.

enhij verwijst daarbij naar eenrapport van
Witteveen+Bos overdekosten van riolering,
ishooguit 10 tot 15procent te besparen.
Uitbesteding aaneenwaterketenbedrijfzou
nauwelijks voordeelopleveren.Alleen kleine
gemeenten kunnen opdiemanier ongeveer
zevenguldenper aansluitingbesparen.
Het rioolrecht dektopdit moment zo'n
83 procent vandewerkelijke kosten.Datis
ietsmeerdantweejaargeleden.Bijde
gemeenten met minder dan20.000inwoners
isdestijginggroter.Hethoogste rioolrecht
vanNederland intdegemeente Bergambacht
meteenbedragvan523 gulden en96cent.
Hetgemiddelde rioolrecht kan stijgen
tot479gulden alsdelevensduur afneemt
van60naar40jaar.
83.000 Iba's
Desaneringvanlozingen inhet buitengebied waargeen rioolaansluiting bestaat
verloopt langzaam.Demeeste gemeenten
zijn nogbezigmet deinventarisatie van niet
ophet rioolaangesloten panden. Het aantal
ontheffingsaanvragen dat deprovincies
ontvangen, isgering.VolgensdeStichting
RIONEDisditeendirectgevolgvande
langdurige onzekerheid omtrent het
ontheffingenbeleid vaneen aantal provinciesendetoepasbaarheid van IBA-systemen.
Opdit moment zijn nog157.000percelen
niet opderiolering aangesloten,een daling
vanongeveer 20.000tenopzichte van eind
1997.Het aansluitpercentage komt daarmee
op97,6procent, het hoogste in Europa.
Ongeveer74.000panden zullen nog
worden aangesloten. Opbasisvandeze
gegevensverwachten de waterbeheerders
binnen enkelejaren deplaatsingvanzo'n
83.000IBA-systemen.Hiervan zullen27.000
zuiveringssystemen vanwege dematevan
verontreiniging in klasse2of3moeten
vallen.Afgelopenjaar zijn ernaastde tot
voor kortgebruikelijke septictankszo'n300
IBA'sgeïnstalleerd, f
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gezag,zoalsdegemeenteofwaterbeheerder,
meerenbetere voorlichtinggeven.Ermoet
ookduidelijker vastgelegd wordenwatde
rolvandegemeenteendewaterbeheerder
inhetgeheelis.

M I N I S Y M P O S I U M OVER IBA'S EN RIOLERING

U

Volledige aansluiting
in 2005niet haalbaar"

Certificering
Detweedespreker wasBert Elzengavan
Kiwa,dieingingopdeattestering encertificeringvanIBA's.Kiwamoetdeaanlegvan
IBA'scontroleren evenalshetonderhoud.
Omdatgemeenten vaakniet meldendatze
IBA'sgaan aanleggen, bleefookdecontrole
uit.Deoplossing werdgevonden ineen
attest datKiwavantevorenzouafgeven na
eencontrole vandeIBA.In1997begonKiwa,
inopdracht vanVROM,aaneenonderzoek
naardehaalbaarheid vandieartesteringén
naardehaalbaarheid vanhettoepassenvan
helofytenfilters. Detweede fasewashet
opstellen vanrichtlijnen voordeattestering
encertificering vanIBA'sendeorganisatie
vandecertificering. Uiteindelijk resulteerde
dit indriebeoordelingsrichtlijnen (K10003,
K10004enK10005)enenkele ondersteunende
BRL's.

Op 1januari 2005moetenallewoningen, ookinbuitengebieden, ofwel aangeslotenzijnophetriool,
ofwelvoorzienzijn vaneen installatieomajvalwatcr tebehandelen,eenIBA.Hetlijkternietop dat
diedatumgehaaldgaat worden.OpditmomentlegtKiwadelaatste handaan denormenwaaraan
decertificering endeattesteringvanverschillendeIBA-systemenmoetvoldoen.Bijgemeenten,
provinciesenwaterkwaliteitsbeheerders heerstnog onduidelijkheid wiewatmoetdoen.OpAquatech
werdtijdenseenminisymposium,georganiseerddoorhetZuiveringsschapHollandseEilandenen
Waarden,gekekennaardestandvanzaken rond IBA'sennieuweenoudeafvalwater- en rioleringsproblemen.
Deeerstevanviersprekers wasGerard
Martijnse vanhetministerie vanVROM, die
alin 1980isbegonnen metonderzoek naar
IBA's.Datonderzoekbegon toen naar
aanleidingvandevragen:Hoeveel panden
zijn nietoprioleringaangesloten?Wat
kunnen wedaaraandoen?Watzegtde
regelgeving daarover?
Gesteld werddatgeen ongezuiverde
lozingen meer mochten plaatsvinden, maar
dat deoplossingdaarvoor weleconomisch
haalbaar moestzijn.Indietijd werd geschat
dat 330.000panden nietopderiolering
zouden worden aangesloten, oftewel acht
procent vanhettotale aantal woningen in
Nederland. Opditmoment blijkt deze
verwachtingachterhaald, want vande
180.000panden dienietopderiolering zijn
aangesloten, wordt naar schattingde helft
nogaangesloten.Datbetekent datanderhalf
procentuiteindelijk nietzalwordenaangesloten.
Debelangrijkste conclusievaneen
grootscheeps onderzoekindejaren tachtig
wasdatIBA-systemen eenhaalbaar alternatiefvoor rioleringzou kunnen zijn.Inhet
beginvandejaren negentigwerd duidelijk
dat sommigehelofytenfilters ook bruikbaar
zouden kunnen zijn.Maarwaarom stoktde
uitvoeringdan?Martijnse zietdaarvooreen
aantaloorzaken.Indeeersteplaatszijner
verschillen tussen deontheffmgscriteria die
deverschillendeprovinciesgebruiken;dat
komt eenvormigbeleidniettengoede. Ook
deinvullingvanhetbegrip 'vergelijkbare
voorziening'zoalsdieindeWetverontreinigingoppervlaktewater isopgenomen,is voor
meerdere uitlegvatbaar.Zozijn volgens
Martijnse meer begrippen indewetgeving

nieteenduidig.Tenslotte leidtdegeboden
ruimte voorlokaalmaatwerk totdiscussie.
Martijnse ziet oplossingen voorde
ontstane problemen.Indeeersteplaats
moet volgenshemdeprovincie duidelijkheidgeven overdekwetsbaarheid van het
milieu waarnu(ongezuiverd) afvalwater
wordt geloosd.Verdermoet hetbevoegd

Elzengakoneenruwe indicatiegeven
vandekosten vandecertificatie vaneen
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Nieuw vakblad over
riolering en
afvalwaterbeheer
Directaan hetbeginvanAquatechintroduceerdeuitgeverijNijghPeriodieken,onderandereuitgever
vanditblad,Riotech,eennieuwvaktijdschrift overrioleringenafvalwaterbeheer.Vanafnovember
komtditblad maandelijks uit.RoyAgterbosvanAmsterdamRAIenhoogleraarrioleringaandeTU
Delft F.Clemenszeideninhunkortetoespraakjes ronddepresentatievanhetiiulnummergiote
verwachtingentehebbenvandenieuweuitgave.
Ir.Clemens noemde heteengoed
initiatief Hijzietmetledeogendatde
rioleringswereld wel regelmatig inbuitenlandsevakbladen publiceert, maar nauwe-

lijks ineigen land.Volgensdehoogleraar
bestaaterabsoluut geen tekort aaninteressanteontwikkelingen inderiolerings-en
afvalwatersector. Hijnoemdealsvoorbeel-
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IBA-systeem:ongeveer45.000gulden.Ook
voordeattestering kon hij aleenruwe indicariegeven:vooreen klasseI-ofII-systeem
zalher ongeveer 35.000gulden worden,voor
klasselila zo'n40.000gulden envoorklasse
Illb45.000gulden.

Te veel partijen
FransDebersvanhetVanHall Instiruut
isbijna klaarvoor het arresteren vanIBA's.
Halfoktober ishetVanHallInstituut waarschijnlijk gerechtigd omdeIBA'stebeoordelen.Datzou betekenen dat in aprildeeersre
doorVanHall beoordeelde sysremen in
gebruik genomen zouden kunnen worden.
Maar ookhij constateerde dat het hele
traject denodigevertraging heeft opgelopen.Hij betwijfelde dan ookofalle woningen in 2005ófvoorzienzijn vaneen rioolaansluiting ófeenIBA.VolgensDebets zijn
deregelingen simpel.Devertraging
ontstaat, meent hij,doordat gemeenten en
waterbeheerders zichgaan bemoeien met
voorlichtingenderegieenbovendienzelf
IBA's(laten)aanleggen.Ook (semi)commerciëlebedrijven bemoeien zichermee,inde
vorm vancompleteconcepten,vanaanlegen
onderhoud. Deburger tenslotte weetvan
niets,aldusFransDebets.
Hij zietindepraktijk drie verschillende
visiesontstaan.Deeerstevisieisdatveelgeld

gestoken moet worden indeaanlegvaneen
IBA,watuit oogpunt vanmilieurendement
nietveeloplevert.Volgensdezevisiekan
beter meergeldgeïnvesteerd worden ineen
sysreemdat échtrendement oplevert.De
tweedevisiegaat gedeeltelijk gelijkopmer
deeerste,namelijk degedachtedatzo'nIBA
eigenlijk niet veeloplevert.Volgensdeze
visieisookgeld tebesparen doorrond (of
onder)deminimumeisen tegaanzitten.De
derdevisiegaatervanuitdat precieszo'n
systeem wordt neergezet alsdeoverheid eisr.
Deoplossing isvolgensDebets omop
lokaal niveau eigenprojecten relaten
uitvoeren.Naeenjaar oftienzullen de
verschillende varianten vanzelfnaar elkaar
toegroeien,binnen degrenzen vanderegelgeving.
Intussen ziethij echter inde toekomst
weernieuweproblemen opdoemen.Zo
ontstaan groteverschillen tussen deNederlandseIBA-certificeringendeEuropese.Een
ander probleem isdat dehuidige systemen
misschien welgeenvanallenvoldoen aande
eisenvandeBRL's. Maaralmet alverwacht
hij dat allesgoed zalkomen,alleenniet voor
1januari2005.

Voorbeeld Echteld
Delaatste spreker wasStefan Daamen
vanhetZuiveringsschap Rivierenland. Hij

besprakdesaneringvandelozingen in het
buitengebied, zoalsdegemeente Echteld die
aanpakt. Dezegemeente heeft ervoorgekozenom rioolaansluitingen en IBA'sonder
dezelfde voorwaarden aan tebieden. Het
zuiveringsschap blijft voorstander vaneen
aansluiting ophet riool,maarziet ookwel
indatdat financieel niet altijd haalbaar is.
Normaalgesproken kiestmen vooreenIBA
alsaansluiten ophet rioolmeer dan16.000
gulden kosr.In Echteld echter legt het schap
voordeaansluitkosten tot 22.000gulden bij.
In deGeldersegemeenre zouden
oorspronkelijk 87panden opdedrukriolering worden aangesloten.Deextra kostenop
hetgemeentelijk rioleringsplan bedroegen
danopjaarbasis bijna70.000gulden.In
totaal 66percelen zouden helemaalgeen
voorziening krijgen. Naeen herberekening
kwamdegemeente met het volgendevoorstel:87percelen opderiolering aansluiren
eneveneens%jpercelen eenIBAverstrekken.
Deextra kosten bedroegen iets meerdan
85.000gulden. Dit betekent dat voorongeveer 15.000gulden 66exrra percelen een
afvalwatervoorziening krijgen. Degemeente
Echteld legtdeIBA'saanonder het motto
'Drukriool ofIBA's?Alleen herputdeksel is
anders', f

dendetoenemende betekenis vandewaterketengedachte endedoelmatigheid van het
Nederlandse rioolbeheer. Een nieuw
vakblad oprioleringsbeheer hoorr volgens
hemzowelaktueelalsnauwkeurig te zijn
én onafhankelijk.
Volgensuitgever RinusVissers,dieals
doelgroep vanRiorech vooralhet hogereen
middenkader vanderiolerings-en afvalwaterwereld ziet,wordtaandie voorwaarden
ruimschoots voldaan.Het tijdschrift zal
zowelinformeren overbeleidsmatigezaken
alsover techniek. "Vanwegede toenemende
aandacht voorrioleringen aanverwante
zaken endeenorme investeringen in
vervanging vanrioolstelsels,iseen deskundigencompleet tijdschrift opdit gebied een
noodzaakgeworden", aldus uitgever Rinus
Vissers. <f
Vooreenexemplaarvan hetnulnummerof
vragenovereenabonnementkuntucontact
opnemenmetWoutSchouten(010)42741 81.

Deonthullingvanhetnulnummer
vanRiotechwerdverrichtdoor
ir. F.Clemens(r.),hoogleraarriolering
bijdejaadteitderCivieleTechnieken
GeowetenschappenaandeTUDelft.
HijjeliciteerdeuitgeverRinusVissers
vanNij.ghPeriodiekenmethetnieuwe
vaktijdschrift.

Devoorpaginavanhetnulnummer. Innovemberkomtheteerste
exemplaaruit.
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K R I E N O E N E E F K O EEN TRIO

WaterbedrijfGroningen
wintopnieuw
KVWN-fitterijwedstrijd
Opdinsdagz6septemberom14.30uurvielopAquatech hetstartschotvoordevierdeKVWN-jïttenjvvedstnjd.Tweeeneenhalvedagvanbloed,zweetentranenvan41 teamszoudenvohjenvoordatdewinnaar
uitdestrijdzoukomen.Nietonbelangrijk,wantookdeelnameaandewereldkampioenschappen stondop
hetspel.
Het moetgezegd worden,devoorbereidingen vandezealweer vierde fitterijwedsrrijden kenden zohun ups endowns.Twee
bedrijven diealdriekeer hadden meegedaan,moesten om uiteenlopende redenen
verstek latengaan.Eenderdebedrijf meldde
zichophet laatstemoment af. Daarentegen
wasechterookeenaantal positievezakenre
melden,zoalshet meedoen van het eersre
damesteam (van het Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland), een tweetal managementteams (Waterbedrijf Gelderland en
opnieuwWaterleidingbedrijfMiddenNederland)eneen team vanSWBNorvia uir
Bremen.Dit laatsteteam ende begeleiding
waren zoenthousiast datzij besloten
hebben deschouders tezetten onder een

HetGeldersemanagementteamaanhetwerk.

Duirseversievandefitterijwedstrijden! Wat
ooit alseengeintje begon in 1985 in Ohio
(VerenigdeStaten),groeitzolangzaam uit
toteen fenomeen datsteeds meer landen in
zijn gripgaat krijgen.

Het wedstrijdverloop
Herwedstrijdverloop wasditjaar wat
regelmatiger dan voorgaandejaren waarin
veelteams zichstukbeten opeenopde
eerstedagneergezette snelle tijd. Desnelste
vandedinsdag wasWMN 2 met4.10,9min.
Woensdag werd dezetijd door PWN3 verbeterd tot 3.59,2.Opdat moment washet
bijzonder moeilijk een uitspraak tedoen
overdeuiteindelijke winnende tijd.De
opstellingwasnamelijk veranderd ten

opzichtevantweejaargeleden,zodatde
tijden van 1998nietmeer relevant waren.
Ookbleek het strenger enstringenterjurerenzijn vruchten aftewerpen. Er werden
gemiddeld meer strafseconden uitgedeeld
dan tweejaar eerder.Dirjaar lettedejury
bijvoorbeeld srrenger ophetjuiste gebruik
van gereedschappen.
Dedonderdag begon meteen met een
kleineverbetering vandesnelste tijd:
Gelderland 1 met3.59,0.Twee wedstrijden
later steldeGelderland 2dit naar beneden
bij tot 3.44,3.Dit wasnogsteedsdesnelste
tijd ophetmoment dat deregerende nationale-enwereldkampioenen, KrienoAdam
enEefkoAukes hun opwachting maakten in
delaatstewedstrijd van dedagenhetevenement.Samenmet hun tegenstanders, het
team vanThreeValleyswater uit Engeland,
gingenzesnelvanstart.Tothet uitnemen
vandeboorspindel liepen zegelijkop.
Daarna namen deGroningers eenvoorsprongopallesen iedereen.Een voorsprong
diezeniet meer uit handen zouden geven:
foutloos in 3.02,0min.
ThreeValleyseindigde fourloos op
3.14,4,uiteindelijk detweede tijd van het
toernooi.Voordederde keer Nederlands
kampioen en voordetweede maal mag het
team van Waterbedrijf Groningen 'slands
eerverdedigen tijdens de wereldkampioenschappen dievolgendjaar in Birmingham
tijdens IWEXworden gehouden.
Tweedewerd het tweede team van
Waterbedrijf Gelderland enderde werd het
derde team vanWaterleiding Maatschappij
Drenthe met respectievelijk 3,44,3 en3.57,0.
Naastdemedailles kregendereamleden van
dezebeideteamseendagje uit met het gezin
ineenNederlands pretpark naar keuze.
Dames e n MT-ers
Alomgewaardeerd werd het meedoen
vanheteerstedamesteam,Judith Bouwens
enAnnette vandeHengel,namens de
WMN.Debeidedames hebben zich kranig
geweerd enhebben aangetoond dat met een
beetje oefening ookvoorniet-fitters een
goedeklassering tebereikenis.
Onder hermotto 'IWannaBeAFitter'
traden tweemanagementteam-teams in het
strijdperk, FlipFaberenRonaldEmons
namens deWMNenJoostvanEekhout en
JanNelissen namens het Waterbedrijf
Gelderland.Ondanks het (afwijkende)
kledingvoorschrift, teweten hetdragen van
eenwitoverhemd merbedrijfsdas onder de
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lend wasdatgeenenkelemisboring heeft
plaatsgevonden ofdat eenteam moestopgeven.Alleteams hebben een tijd gezet.
Slechts vier teams waren foutloos: Groningen 2,Gelderland 3,PWN3 enWOB1.De
gemiddelde wedstrijdtijd lagop4.39,5.In
totaalwerden 2890strafseconden uitgedeeld,
bijna driekeerzoveelalsin 1998,datis
gemiddeld 70,5seconden perteam. Hiermee
komtdegemiddelde eindscoreop5.50,0
min.Dit is1.17,8 min snellerdanin 1998. De
straffen waren voor39 lekken, 10 keer
verkeerdgereedschapgebruik, 17fouten in

deopstelling, 15veiligheidsovertredingen
en6 procedurefouten.
Restdesponsors tebedanken voor het
mogelijk maken vandewedstrijden enher
PWNdieditjaar ervoorzorgdedat het
socialeaspectgoed totzijn recht kwam. f
met dank aan Maarten de Wit
(TWM)

EinduitslagvierdeKVWNjittenjwedsmjd
Nederlands kampioenschap

RonaldEmons(ManagementteamvanWMN).
overall,werddoor beide teams met veel
inzet enenthousiasme deopdracht
volbracht.Dathetgeenwereldtijden zouden
worden wasvan tevoren bekend. Desalniettemin hebben debeideteams zicherggoed
gehouden.Uiteindelijk gingdeWMN strijkenmet deeervanbesteMT-fitter van
Nederland.Ookdit initiatiefmoetovertwee
jaar makkelijk uitgebouwd kunnen worden
toteenspannende (eigen)competitie.

Vooruitblik
Defitterijwedstrijden hebben hun eigen
plekopdekalendergekregen.Iedereenis
enthousiast endeontwikkelingen staan niet
stil.Volgendjaar zijn de wereldkampioenschappen inEngeland en in 2002en 2004in
Amsterdam tijdens Aquatech.Het ligt inde
bedoelingomvolgendjaar met eenuitgebreidedelegatie hetWKtebezoeken om
daar alvast tekunnen ruiken aanwateen
WKinhoudt, omdan vervolgens eenspetterend evenement inAmsterdam te kunnen
organiseren!

#

team

tijd

straf

eindtijd

15Nederlandseen 2buitenlandse
bedrijven deden met41teams mee.Opval-

#

team

rijd

straf

eindtijd

1

Groningen2

3.02,0

0

3.02,0

1

Groningen2

3.02,0

0

3.02,0

2

Gelderland :

3-44,3

0

3-44,3

2

ThreeValleysWater

3-144

0

3-144

3

WMD3

3-27,0

30

3-57,o

3

Gelderland 2

3-44,3

0

3-44,3

4

Gelderland 1

2.59,0

60

3-59,o

4

WMD3

3-27,o

30

3-57,0

5
6

PWN 3

3-59,2

0

3-59,2

2-59,0

60

3-59,o

3-40,9

30

4-io,9

5
6

Gelderland 1

WMN 2

PWN 3

3-59,2

0

3-59,2

7
8

WOBi

4.11,0

0

4-ii,o

WMN:

3-40,9

30

410,9

WMN4

3-41,3

30

WOBi

411,0

0

4.11,0

9

PWN 2

3.16,4

60

4-11,3
4.164

7
8
9

WMN4

341,3

30

4-11,3

10

PWN 5

4-03,1

30

4-33,1

10

PWN 2

3.16,4

60

4.16,4

11

GWAï

4.124

30

4-424

11

PWN5

4.03,1

30

433,1

12

GWA2

4-13,9

30

12

GWAï

4-12,4

30

4-424

13

GWA3

3.28,2

90

4-43,9
4.58,2

13

GWA2

4-13,9

30

4-43,9

5-19,1

H

GWA3

3.28,2

90

458,2

15
16

SWBNorvia

400,0

60

5.00,0

Gelderland3

449,1

30

5-i9,i

17
18

WMLi

401,0

80

5.21,0

Groningen1

5.28,7

5-5^,7

19

4-58,7
4.48,6

30

WML3

50

5-38,6

WMDi

M Gelderland3
15 WMLi

4-49,1

30

4.01,0

80

5.21,0

16

Groningen 1

4-58,7

30

5-28,7

17
18

WML3

448,«

50

538,6

WMDi

4-25,1

90

4-36,7

120

555,1

15

PWN4

20

WMNi

5-07,7

50

5-57,7

20

4-25,1

90

5-55,1

21

TWM

5.01,8

60

6.01,8

21

PWN4

4-36,7

120

5-56,7

22

WNWBi

4-32,1

90

6.02,1

22

WMNi

WMN3

4.38,1

90

6.08,1

23

TWM

50
60

5-57,7

23

5-07,7
5-oi,8

24

WMD2

4-59,0

70

6.09,0

24

WNWBi

432,1

90

6.02,1

25
26

WMN5

5-13,3

60

6-13,3

438,1

90

6.08,1

WMO

450,8

90

6.20,8

25
26

WMN3
WMD2

4-59,o

70

6.09,0

V

PWNi

4.10,3

150

6.40,3

WMN5

6.13,3

NUON-VNB1

6.10,7

30

6.40,7

WMO

5-13,3
4.50,8

60

28

27
28

90

6.20,8

5.36,8

90

7.06,8

29

PWNi

4-io,3

150

6.40,3

19 WNWB2
30 WZHO

6.01,8

5-22,7

110

7-12,7

30

NUON-VNB 1

6.10,7

30

6.40,7

31

DeltaN

5-43,0

90

7-13,0

31

WNWB2

5.36,8

90

7.06,8

32

NUONINFRA 1

6.29,2

60

7-29,2

32

WZHO

5-22,7

110

7-12,7

33 WMN6(dames)

5-41,5

120

741,5

33

DeltaN

5-43,o

90

7-13,0

NUONINFRA2

6.28,5

110

8.18,5

34

NUONINFRA 1

6.29,2

60

7-29,2

35 WOB 2

6.25,0

120

8.25,0

35

WMN6(dames)

541,5

120

7-41,5

16 IWBAFWMN

6.32,6

180

8.32,6

36

NUONINFRA 2

6.28,5

110

8.18,5

37 WML2

7-47,6

130

9-57,6

WOB 2

6.25,0

120

8.25,0

38 IWBAFGelderland

6.34,0

210

10.04,0

37
38

IWBAFWMN

6.32,6

180

8.32,6

10.31,7

130

12.41,7

39

WML 2

7-47,6

130

9-57,6

6.34,0

210

10.04,0

10.31,7

130

12.41,7

H20
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34

39 NUON-VNB 2

Cijfers

Inclusief buitenlanders

40

IWBAFGelderland

41

NUON-VNB 2

11

Rilsan
*

de plantaardige corrosiebescherming
voor uw drinkwaterinstallatie.

^

Rilsan is de hoogwaardige kunststofcoating die gewonnen wordt uit de
Ricinus Communis. Dit gewas wordt verbouwd in o.a. Zuid-Amerika en India
enkan, afhankelijk vanhet klimaat, meerdere malen perjaar worden geoogst.
Rilsan is de enige bekleding die zowel voldoet aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K759, als ook gedurende 30 jaar heeft bewezen een optimale
corrosiebescherming te bieden. Uiteraard is Kersten Kunststofcoating als
applicateur gecertificeerd volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K746.

^ u n s t s t o ^

Ricinus communis

kiwa \ r a .... ^
• [K11941]
"/
Vlas.
BRL-K 746/01
74B/01
rigs.BRL-K

Recent isdoor Kersten Kunststofcoating het leidingsysteem van
de onthardingsinstallatie Liedern
van Bocholter Energie- und
Wasserversorgung GmbH in
Duitsland voorzien van Rilsan.
DrinkwaterproductielocatieLiedern, BocholterEnergie- und Wasserversorgung

Kersten Kunststofcoating
appliceert tevens de volgende
kunststofbekledingen:
• Resicoat, BRL-K759
• Halar, E-CTFE
• PTFE
• FEP
• PFA

m

Kersten Kunststofcoating B.V.

Kersten Kunststoffcoating GmbH

Postbus 40,NL-6970 AA Brummen
Vulcanusweg2, NL-6971GW Brummen
Telefoon: (+31)0575 561500
Fax:
(+31)0575 561829

lm Camisch 20,D-07768 Kahla/Thüringen
Verkauf:
Telefon (+49)036424 8899
Telefax (+49)036424 8898
Produktion:Telefon (+49)036424 8890
Telefax (+49)036424 8891

E-mail:
info@kersten-coatings.nl
Homepage: www.kersten-coatings.nl
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Tevredenheid over
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ONDERZOEK NAAR BESTRIJDING IS NOGVOLOP BEZIG
Voortzetting van pagina 4

Thermisch bestrijden
vanlegionellaniet
zalig:makend
TijdensAquatechwerdnatuurlijk ookveelaandacht besteedaanlegionellaendebestrijding daarvan.Ophetindustricpodium vondeendiscussieoverkßionellavlaaxs, metnameoverdebestrijding
indeindustrie,bijvoorbeeld inkoelwatersystemen.Debelangrijksteconclusievanhetdebatluidde
datverwarmenvanwaterzekernietzaligmakend is,endatgezocht moetwordennaaralternatieven.
InhetpanelzatenWillScheffer vande
VerenigingvanNederlandse Installatiebedrijven (VNI),PaulBuijs van Kiwa,Tammo
Biezen vanAquaNederland enJacquesvan
derWorpvandeVerenigingvoorEnergie,
Milieu enWater (VEMW). Overdeeerste
vraagvanvoorzitterJac.vanTuijn warende
deelnemers hetminofmeer eens,hoewelin
verschillende gradaties.Allevierdedeelnemers vonden namelijk datverhitting van
water (thermische beheersing) niet debeste
methode isomlegionellatebestrijden.Het
vinden vaneengeschikt alternatiefis echter
niet simpel.Vooralvoordeindustrie is thermische beheersinggeeneconomisch alternatief Hetopwarmen vaneengrote
hoeveelheid water isnietgoedkoop,en
bovendien zorgtdeuitstoot van kooldioxide
vandebenodigdeenergievooreenextra
belasting vanhetmilieu.
TammoBiezengafaan,datverschillendesystemen beschikbaar zijnom
legionellatebestrijden. Hij vondhet
jammer datdeoverheid laat isbegonnen
met hetinventariseren vandezesystemen,
zodat (nog)geenduidelijkheid isoverde
werkingeneffecten vandesystemen.
VolgensBaulBuijs ishetnogtevroegom
keurmerken aansystemen tehangen.Geen
concept isinstaatom legionellavoor
honderd procent tebestrijden. Hetlijkt de
beste optieomverschillende systemente
combineren.VolgensTammoBiezen zijn
verschillende systemen alopdemarkt
toegelaten,zoalsUV-desinfectie enchemicaliën.Deleverancierszijn danverantwoordelijk voordetoelatingvanhunproducr opde
markt.VolgensBiezenishetgeennadeeldat
nogniet alledetails vandeverschillende
systemen bekend zijn, wantdatgeldtook
voorthermische beheersing.Volgenshem

zouden anderesystemen weleens gelijkwaardigkunnen zijn.
VanderWorptrokdevergelijking met
het buitenland.InEngeland bijvoorbeeld
wordtalsinds 1984onderzoekgedaan naar
legionellaenveelvandedaaropgedaneervaringzouinNederland toegepast kunnen
worden.MaarVolgensPaulBuijsgaardie
vergelijking tochmank,omdarinhetbuitenlandveelalchloor wordt toegevoegdaanhet
drinkwater.Opdevraagofchlooreengoed
alternatiefis voorherverhitten vanwater
vondBuijs datintheorieallestedoenismet
chemicaliën,maardatdegrootste problemen
dedoseringendeconcentratiezijn.Het
combineren vanverschillende technieken
blijft inzijn ogendebesteoptie.Volgens
TammoBiezenishettoepassen vanchemicaliënindeindustrie wéleengoedeoptie.
Debelangrijkste conclusievanhetpanel
wasdaterindeafgelopen anderhalfjaar,
sindsdelegionella-uitbraakinBovenkarspel,
heelveelwerkisverricht.Nuwordt hettijd
ombeslissingen tenemenende bestrijding
vanlegionella centraal terhand tenemen, f

Deorganisatie hiervan laginhandenvan
deIWAenEuropean WaterAssociation(EWA)
éndeNVA.NamensdelaatstesprakRoelof
Kruizevaneenaktueelcongres,waarop
echterteweinigNederlanders waren afgekomen.DirecteurWarervandeEuropeseUnie,
Helmut Blöch,sprakvaneennogslechts
summiere implementatie vandeEuropese
kaderrichtlijn.AlleenDenemarken voldoeter
aan.Nederland isgoedopweg.MaarGrootBrittannië,SpanjeenItaliëlopennogver
achter.DeEUoverweegrdaarom alenigetijd
juridische stappen.OoknieuweEU-leden,
zoalsenkeleOost-Europeselanden zullen
moetengaanvoldoenaande Kaderrichtlijn
Water.Datvraagtvolgensdecongresgangers
nogveelwerkvoordielanden.

Verbazingwekkend
PaulOckier, hoofd technologievan
Aquafin, kwam tijdens zijn bijdragemet
verbazingwekkende cijfers overdewaterzuiveringinVlaanderen. Iederedag komt één
kilometer persleiding klaar, iedereweekeen
rioolgemaaleniederemaand eenzuiveringsinstallatie.Kortom,Vlaanderen begint
haar achterstand inwaterzuivering ineen
fors tempo intelopen.In2005 wilVlaanderenaandeKaderrichtlijn Water kunnen
voldoen.Dekosten rijzen inmiddels echter
depanuit,omdat menig aannemer
misbruik maakt vandesituatieenhogere
prijzen vraagtdannodigis.
Decirca100belangstellenden voordit
congresbezochrenopdelaatstedagvanAquatechdeDokhaveninRotterdam.Zewerden
daargeïnformeerd overhetSharon-proces.
Dezeexcursiesloothettechnischegedeelteaf
waarinvooralaandachrwerdbesteedaan
fosfaat- enstikstofverwijdering. Ç

Aquatechkentbinnenkort ooktweeregionaleedities:ééninZuid-Amerika (ditjaar voorhet
eerstvan3 tot8decemberinPortoAlegreinBrazilië)enééninAzië(van6tot8 maart 2001 in
Bangkok,Thailand).
InLatijns-Amerikaisnogvolopwerkaandewinkel:dewatervoorziening isniettevergelijken
metdieinEuropa.Deregeringenvanverschillendelandengaandemilieueisen aanscherpen.
Bovendiengaanwaterleidingbedrijven eenaantalwerkzaamhedenuitbesteden.Intotaalwordt
eenomzetindewatersectorverwachtvanzo'n5,5 miljardguldenindekomendedriejaar.
Voormeerinformatie:(020)549 1212.
AquatechAsiavindtvoordevierdemaalplaats.Daarwordenzo'n 150bedrijven verwacht.
Dezebeurskentookeenuitgebreid congresprogramma metalsonderdelen:deConferenceon
UrbanWaterManagement inAsia,deAsianRoundtableonNon-RevenueWaterendeAquatechAsiaTechnologySeminar.
Voormeerinformatie: MarcelEwals[0066)29100141.
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WATERPRESTATIENORM SNEL TER KRITIEK GEPUBLICEERD

Tienprocentmeer
watertebesparen
binnen vijfjaar
DeWaterprestatienorm(WPN),eennormdieeisensteltaanhetverbruikvanzogeheten 'gebouwgebondenwaterverbruikendeJuncties'ojteweïhettoilet,dedouche,hetbadenkraneninhetalgemeen,
wordtbinnenkortdoorhetNederlandsNormalisatie-instituut(NEN)terkritiekgepubliceerd.Alshet
ontwerpdekritiekweerstaat,zaldenormverbondenwordenaanhetBouwbesluit.DangeldtdeWaterprestatienormalseenverplichting.Dithee/tgrotegevolgenvooronderanderearchitecten,ontwerpenen
installateurs.Watdeinhoudenwatdegevolgenvoordepraktijk kunnenzijn,werduitdedoeken
gedaan tijdenshetsymposium 'Waterprestarienorm',dathetNENverzorgdetijdensAquatcch.
Driesprekers,drs.A. Kramps,clustermanager vandeafdeling kwaliteit, Directie
Bestuurdienstvanhetministerie van
VROM/DGVH,F.Derwort,hoofd van unit
Drinkwaterinstallaties Kiwaen secretaris
van deNormcommissie Drinkwatervoorziening',en ing.R.deGans,adviseur Geberit
B.V. zetten onder leidingvan dagvoorzitter
ir.W. Bijl vanNEN denoodzaak,geschiedenis,gevolgen enstatus vandenorm uiteen.
Kramps begonzijn uiteenzetting door
aan tegeven waatomeen waterprestatienorm noodzakelijk is.Maarwat doetdie
waterprestatienorm nu?Denormgeeft een
bepalingsmethode, endaardoor eenkader
voorhet maken van prestatie-afsptaken.De
norm kanookin compurerprogramma's
voorduurzaam bouwen worden opgenomen,zodatarchitecten ofinstallateurs
meteen inzicht krijgen indeverbruiks-en
milieu-effecten vanbepaaldeontwerpen.Op
dit moment moetdedefinitieve norm nog
worden opgesteld,medeaandehand van
(nogkomende) kritieken.Danvolgteen
analyse metonder anderepartners uitde
bouwwereld.Vervolgens krijgt destaatssecretaris het adviesomdenorm aldan niet in
debestaande regelgevingoptenemen.
VolgensKrampskandat traject op zijn
vroegstin 200zzijn afgerond.
Devolgendespreker,DerworrvanKiwa,
gingin opdepreciezewerking vandeWPN.
Denorm isvan oorsprong een project,
uitgevoerd inopdtacht vanhet ministerie
vanVROM,met als'missie'(meer)waterbesparing.Ookmoest een bepalingsmethode worden ontwikkeld diegebruikt kan
worden omwaterverspilling tegen tegaan,
H
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niet omafbreuk redoen aan hygiëneen
comfort. Verder moesrdeWPNhelder van
opzet zijn, dusgeengegoochel met cijfers,
enontwerpers genoegvrijheid geven om
innovaties niet te blokkeren.
Uiteindelijk isindeWPNeen aantal
verbruiksfuncties opgesteld voorde
verschillende waterverbruikende (woninggebonden) apparaten.Zowordt voordewc
hetspoelvolume datdoordestortbak wordt
geleverdgemeten, het volumevanhet bad
endevolumestroom vandeopdedouchekraan aangesloten douchekop.

124,2liter per dag
OpbasisvangegevensvanhetNIPOisde
normopeentotaalverbruik van 124,2 liter
perdagperpersoongesreld.Eengetaldat
hiermeesamenhangt isdewaterprestatiecoëfficient (WPC). Ditverhoudingsgetal geeft
dewaterverbruikende eigenschappen vaneen
woninginrelatiemet hetnormverbruik aan.
DezeWPCwordt berekenddoorallewaterverbruiken vandeindewoning aanwezige
verbruiksfuncties (wasmachinesendergelijkeworden nietmeegerekend,omdatdeze
nietaandewoninggebondenzijn)gedeeld
doorhernormverbruik vandeineenwoning
voorzieneverbruiksfuncties. Hetisdebedoelingdatditgetaléénis;danwordt hetwatet
indewoningpreciesvolgensdenorm
verbruikt.Nogmooieriseengetallagerdan
één;danwordtwaterbespaard tenopzichte
vandenorm.Maarnatuurlijk isdenorm
gebaseerdopeengemiddelde.Eengebruiker
dietweekeerdaglangdurigonderdedouche
gaat,zalmeerdandeberekende 124,2liter
waterperdaggebruiken.Datligtdan niet
aandearchitectofinstallateur.

Uitdaging
RonalddeGansvanGeberitgafzijn
lezingdetitel 'WPN:Uitdagingofmolensteen?'mee.Volgens hem bestaat watetbesparing uit driestappen:beperkdevraag
envoorkom onnodiggebruik,gebruik duurzamebronnen, engebruik eindige bronnen
tenslotte verstandig.Hij plaatstehierbij ook
driekanttekeningen. Het isniet mogelijk
omdevtaagoneindigtebeperken, omdat
dit uiteindelijk tenkostegaat vandeminimalelevensbehoeften endeconsumptie.
Voorhetgebruik vanduurzame bronnen
gafhij aandat 'ander' watergebruikt kan
worden,zoalsregenwater omhet toilet door
tespoelen.Tenslotte kunnen eindige bronnen beter benut worden door het gebruik
vanwaterbesparende appararen.Opdie
waterbesparende apparaten ginghij verder
in,met alsconclusiedat fabrikanten op
sommigepunten eigenlijk niet verder meer
kunnen besparen,maar datvoor bijvoorbeeldbaden (kleinere inhoud door andere
vorm),douchepanelen (recirculatievan
water)enhet leidingstelsel ('slim' ontwerp
enmareriaalkeuze) nogwater vieltebesparen.Welvond hij heteengemis dat
(afwasmachines nietzijn opgenomen inde
WPN.Eenander nadeelvondDeGans het
feit dat denormgeen inzichtgeeft inde
daadwetkelijke waterbesparing engeen
waarderinggeeft voor'ander' water.Uireindelijk, om terug tekomen opdetitelvan
zijn lezing,concludeerde DeGansdatde
WPN toch vootaleenuitdaging betekent
voorde fabrikanten.

Conclusies
Tijdens dediscussie kwamen alsbelangrijkste conclusies bovendrijven dateen
waterptestatienorm mooienaardigis,maar
dat hetvooraldeconsument isdiehet water
moetgaan besparen enookmoet vragen om
dewatetbesparendeappararuur. Ondanks
dezeenandere kritische kanttekeningen
washet publiek voot hetgtootstegedeelte
vanmeningdat met deWPNin woningen
binnen vijfjaar ongeveer rienprocent meer
water kanworden bespaard. Eengroot
gedeeltevanhet publiek wasverder van
meningdat,wanneer ineenwoning alternatieven voordrinkwarer worden gebruikt
endusdeWPNpositiefbeïnvloed wordt, dit
beloond moet worden.
Minder optimistisch washet publiek
overdevraagofdewaterprestatienorm, als
dezezou worden opgenomen in regelgeving,
daadwerkelijk gehandhaafd zou kunnen
worden. «T
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N I E U W GROOTSCHALIG IBA-CONTRACT

Wehlkiestvoorkleine
zuiveringsinstallaties
TijdensAquatechbeklonkendegemeenteWehlendeorganisatieWaterwayeencontractvoorwoindividuelewaterzuiveringsinstallaties.HetisdederdegemeenteinNederlanddieIBA'salsalternatiefvoor
rioleringgaat toepassen.EchteldenHarengingenWehlvoor.Hetgaat omIBA'svanklasseyaen3b.
Waterway,onderdeel vandecoöperatievevereniging vangemeenten(VAOP),
sloottijdens dezelfde bijeenkomst ook
contracten metdriefabrikanten vanIBA's,
dievoldoen aandenormen dieper 1januari
aanstaandegaangelden voordeze minizuiveringsinstallaties.
Deplaatsing vanIBA'sin het buitengebied isvoordegemeenteWehl(bij Doetinchem)veelgoedkoper dan hetaanleggen van
riolering.Door klasse3-instaüarieste
gebruiken, wordteengoedezuiveringgegarandeerd.DezeIBA'szuiveren namelijk het
meest vergaand vandenu bestaande kleinschalige waterzuiveringen.
MetLibertel istenslotte ookeen
contract getekend. Dezebiedt haar netwerk
ter beschikking,zodat deIBA'sop afstand
beheerd kunnen worden.Overigens krijgen
zoweldegemeente alshet betreffende
water- ofzuiveringsschap ookperiodiekeen
rapportage vandeIBA'sophun grondgebied.Viainternet kunnen zij het functioneren bekijken.

Eind oktober begintdeaanlegvande
IBA's.De financiering vandit project ligt
vooreendeelin handen vandeprovincie
Gelderland en het waterschap RijnenIJssel.
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Tijdens Aquatech vroegSimavi aandacht
voordewaterschaarste ingrotedelenvande
wereld.Samen met deJunior Kamerende
natuurorganisarie IVNriepSimavide internationale waterbranche opeen'waterpin' op
tespelden uit solidariteit met deinternationalestrijd 'tegenenvoorwater'.
Deverkoopopbrengst (10gulden)gaat
naar waterprojecten indebreedstezin van
het woord.Bijvoldoendedraagvlak begint
eenpubliekscampagne (endeverkoopvan
despeld)opWereldWaterdag, 22maart

Voormeerinformatie:
akoornneef@simavi.org.•(

DeondertekeningvanhetIBA-contractmetvertegenwoordigersvandegemeenteWehl(rechts)enWaterwayen
VAOP(links).
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