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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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