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Waterwereld verenigt
zichinDelft
Intotaal400prominentenuitdewaterwereldtroffenelkaarop7JanuariinnetgebouwvoorCiviele
TechniekvandeTUDelft, waardejaarlijkse Vakantiecursussen mDrinkwatervoorzieningen
Riolering enAfvalwaterbehandeling voordeeerstemaal opdezelfdedagenmetafgestemd
programmageorganiseerdwerden.Zoweltijdenshetcongresprogramma alsindewandelgangenen
bijde(doorVEWINenKiwaaangeboden]nieuwjaarsborrel werderdanookvolopgesprokenoverde
turbulente ontwikkelingen indewaterwereld.Dewensomjuist indezetijd tekomentoteensterke,
verenigdewatersectorwerddoorvelenuitgesproken.Drinkwater-, riolering-ena/valwaterdeskundigengebruikten hetDelftse platform omcontacten teleggenensamenwerking tezoeken.
Datheterghardgaatmetdeontwikkelingen indewaterwereld werd geïllustreerd
doorprof! ir.Hans vanDijk(TUDelft).In
zijn inleiding keekhijterug naar deVakantiecursus van1999.Hijconstateerdedat1999
degeschiedeniszalingaanalshetjaar
waarindewaterwereld voorzijn nieuwsgaring isovergestapt vanH 2 0ophetFinancieelDagblad.Hijging vervolgensinopde
zuid-Nederlandse fusieperikelen diehij
vergeleekmet detelevisiesoapBigBrother
enwaarbij hijdehoopuitsprak datinde
volgendeaflevering deverzoening tussende
hoofdrolspelers zalvolgen.Inverbandmet
zijn recentebenoeming tothoofd vande
sectieGezondheidstechniek vandeTU Delft
gafhij vervolgenseenoverzicht vanonderwijsenonderzoek aandeTUDelft, mede
aandehand vaneenenquête onder 50afstudeerders.Tenslotte sprakhijdehoopuitdat
hetindekomendejaren mogelijk zou zijn
eenVakantiecursus tewijden aansuccessen
vandeNederlandse watersector inhet
buitenland.

groterdeelvandebevolkingopleeftijd over
eenverminderde weerstand.Degezondheidszorg,waarvan waterleidingenriolering
deeluitmaken, moetinNederland daarom
opeenhoogniveau blijven, aldusBol.

Is nieuwe technologie de
oplossing?
Détechniek voorde21eeeuwis
membraanfiltratie. Dekwaliteit vanhet
gezuiverdewater isuitstekend.Alleende
kosten zijn nogaandehogekant.Maarop
ditgebiedgaandeontwikkelingen ergsnel,
aldus ir.Walter vanderMeer(NuonWater).
Hij toondeaandathetgoed mogelijk isom
membraanfiltratie tevergelijken metons
bekende zuiveringsprocessen.Zokaneen
parallelgetrokken worden russen reverse

PietHoogendoorn:"Hetwaterspoorspoortslecht'

osmose/ nanofdtratie enlangzame zandfiltratie.Bijalle toepassingen vanmembraanfiltratie staan deproblemen vanverstopping
enverpakkingvanhetmembraan centraal.
Maar deNederlandse watersector isdoor
bundeling vankennis instaat dezeproblemen optelossen metalsresultaat export
vandiekennisenproducten.Eenandere
paralleldiegerrokkenwerd wasdierussen
ultrafiltratie ensnelfiltratie. Inbeidegevallenwordtdevervuiling verwijderd door
terugspoelen metlucht enwater.Dezespoelingwordtbij snelfilters aljaren zeer effectieftoegepastenbiedtvoorultrafiltratie een
uitstekende oplossing.
Totslotwerd eenlaatsteparallelgerrokken tussen membraanfiltratie enkorrelreactoren.Deoppervlakrebelasting van verticaal
geplaatste membranen isvergelijkbaar met
een korrelreactot.Hetlijkt danookaantrekkelijk ommembranen netalskorrelreactorenineengroterebehuizing (meteen
diameter vanenige meters) teplaatsen.Alde
geschetsteontwikkelingen zullen resulteren
ineenlagerekostprijs waardoor membraanfiltratie detechniek vande2tceeuwzal
worden.

Voorkomen isbeter dan genezen

De correcte prijs vanwater

Dr.PieterBol(TUDelft) maakteduidelijkdatbezuinigen opdehogekwaliteit van
hetNederlandse drinkwater volstrekt onverantwoord is,want voorkomen blijfbeterdan
genezen.Vanuitzijn achtergrond alsepidemioloogliethijziendatderecenteLegionella-epidemieinBovenkarspel weliswaar
veelminder ernstigwasdandegrote
cholera-epidemieënuitde19eeeuw,maar
desalniettemin totgroteconsternatiegeleid
heeft, omdat indemoderne maatschappij
'vermijdbare' ziekten niet meer worden
geaccepteerd.Daarnaast beschikt eensteeds

Terbeperkingvandehoeveelheid water
dieinNederlandgebruikt wordt,wordtin
maatschappelijke enpolitieke discussies
gepleitvoordeinvoeringvanhet financiële
waterspoor. Drs.Piet Hoogendoorn (WaterbedrijfEuropoorr) betoogdedathetfinanciëlewaterspoor opdelange termijn slecht
spoortendatjuist hettegendeel bereikt
wordr.Hetfinanciële waterspoor gaar ervan
uirdaronbekommerd waterverbruik schade
coebrengraanhetmilieu ophetgebiedvan
energieverbruik, chemicaliëngebruik, zuiveringsslibenverdroging.Hoogendoorn bear-

WaltervanderMeer:"Demogelijkhedenzijn
eindeloos".

HzO

1-2000 I 7

zaken alsbuitenlandse activiteiten, industriewater en waterketendiensten efficiënter
teorgansieren.Daarnaastzijn synergievoordelen haalbaar uit afstemming infrastructuur enoperationele activiteiten.Eengrootschaligwaterbedrijf isbeterin staatde
internationale concurrentie te weerstaan en
eenzelfstandige positie te behouden.

Waarvoor kiest de politiek?

Indewandelgangen:v.l.n.r.deherenjellema(WOB),KopenArdon(VROM)

gumenteerdedathet energieverbuik inde
waterketen maar minimaal isen demilieubelastingondervangen kan worden door het
gebruik vanduurzame energie,het chemicaliënverbruikgeen noemenswaardig
milieuprobleem veroorzaakt,de slibproduktiebij deafvalwaterzuivering onafhankelijk
isvandegebruikte hoeveelheid drinkwater
endathet drinkwaterslib hergebruikt wordt
endat verdrogingeen lokaaleffect isdat
vermeden kanworden door diverse maatregelen (inuiterste instantie door over testappenopzuiveringvan oppervlaktewater).
Hoogenboom introduceerde het begrip
'correcte prijs' alsdekostprijs inclusiefde
inzet vanalternatieve instrumenten zoalsde
inkoop vanduurzame energieen devervangingvandrinkwater geproduceerd uit
grondwater doordrinkwater geproduceerd
uit oppervlaktewater.
Opdekorteen middellange termijn
verstoren dehuidige infrastructuur ende
watervluchtde introductie vandecorrecte
waterprijs.Aangezien90procent vande
kosten vaneen waterleidingbedrijf uit vaste
kosten bestaat,zaleensnelledaling in afzet
niet leiden tot eenevenredigedalinginde
bedrijfskosten. Doordatgrote afnemers
kunnen overgaan oplokalewatervoorzieningontstaat bij hetwaterleidingbedrijf een
overcapaciteit dieverhaald moet worden op
de'captive users'.Maatschappelijk gezien
zijn dekosten hogergeworden,eenongewildeontwikkeling. Omdit tevermijden is
tariefdifferenriatie eneventueel kruissubsidienodig.

Kostenbeheersing als onderdeel
van de integrale kwaliteit
WaterleidingMaatschappij Overijssel
(WMO)heeft sinds 15196veelgedaan omde
bedrijfsvoering teverbeteren. Hiertoe ishet
H2o

EFQM-model(European Foundation for
QualityManagement) gekozen alsvorm
voordebesturingvandeonderneming.De
kracht van het model isdat het uitnodigt
tot het inbalans ontwikkelen vaneenorganisatie,waarbij alleaspecten binnen de
organisatie evenwichtigaandacht krijgen.
Drs.Viktor vanDijk (WMO)lichttede
kostenbeheersing alsonderdeel vandeintegrale kwaliteitsbenadering toe. Hierbij
worden diversemanagementmethoden en
-technieken gebruikt. Kostenbeheersing is
niet synoniem aan kwaliteitsreductie.
Kostenreductie enkwaliteit kunnen integendeelgoedhand in hand gaan.Hetgevolg
vanallemaatregelen isdat WMOaanzienlijk beter draait ondanks eenlagere afzet.
Dit vertaaltzich inlagere tariefstijgingen
danvoorzien eneenhogere winst.

Het waterbedrijf van de 21 e eeuw
Dr.B.Jellemasprongad-rem inopde
vergelijking met BigBrotheren merkteop
dat men in televisiesoaps weleens vreemd
gaat maar indevolgendeaflevering soms
weerterugkeert bij departner. Hij ging
vervolgens inopdemotieven omtekomen
toteengroter waterleidingbedrijf, wateen
waterleidingbedrijf moetdoenom te blijven
voortbestaan enhoedit allesgoedgeregeld
kan worden.Eénenander werdgeïllustreerd aandehand vandeAquilex.Jellema
betoogdedateenwaterleidingbedrijf een
aantal kerncompetenties heeft (zuivering,
beheer klantrelatiesen overhedenrelatiebeheer)diehetzelfmoet blijven doen.
Andere taken,zoals onderhoud, financieringenbouw,kunnen uitbesteed worden.
Metname strategische overwegingen
maken eenschaalvergroting noodzakelijk
tot maximaal circadrie waterketenbedrijven
inNederland. Opdezegrotere schaal zijn

Alslaatstesprekervandedaggingprof
dr.PieterWinsemius inophetbeleidvan
minister Pronk.Winsemiuswashetmet
Pronkeensdatdrinkwater een natuurlijk
monopolieisdoordebeschikbaarheid van
bronnen.Maarhetstandpunt datdtinkwater
nietaandeprivatesector overgelaten mag
wordendeeldeWinsemiusniet.Inonzemaatschappij meteenuitgebreidenieuwsvoorzieningwaakt iederbedrijferwelvooromte
knoeienmetdekwaliteitvandrinkwater.
Daarnaast staatdeoverheid overigens
waarschijnlijk weltoedatgenetisch gemanipuleerde sojabonen verkocht mogen
worden met enorme risico's voordemensheid.Winsemius mistdeconsequentie. Hij
raaddeeenieder aanomzichtochmaarvoor
tebereiden opeenprivare toekomst, want
deinternationale krachten zijn sterk.Ophet
momentdathet beleid verandert, zalde
privatesectorzichzeersnel met drinkwarer
bemoeien.Deoud-minister vanVROM
verwachrdaterovervijfjaar nog maar
maximaal drieofvier waterleidingbedrijven
inNederland bestaan,aldannietin handen
van buitenlandse organisaties.
Zijn wij alsNederlande watersector in
staat om eenrolvanbetekenis meete
spelen?Dat isdevraag,wantvanhuis uit is
eenwaterleidingbedrijf nietgewend aan
handelen. Enhet bedrijven van handelis
juist waar het dekomendejaren omzal
gaan,aldusWinsemius.

PteterWinsemiirs

Gijs Oskam Prijs
OpdeeersteVakantiecursus inDrinkwatervoorziening vanhet
nieuwemillennium deed eennieuw fenomeen zijn intrede:deGijs
Oskam prijs,dievoortaanomdetweejaar zalworden uitgereikt.
DeGijs Oskam prijs isingestelddoor Waterwinningbedrijf
BrabantseBiesbosch,inoverlegmetdecommissiediedeVakantiecursus inDrinkwatervoorziening voorbereid,enisbedoeld omeen
extra stimulans tegevenaan(jonge) onderzoekers inde warervoorziening.
VoordeGijs Oskam
prijs enhetontvangen
vandedaaraangekoppelde aanmoedigingspremievan ïoooEuro(ter
beschikkinggestelddoor
deRaadvanCommissarissenvan WaterwinningbedrijfBrabantse Biesbosch)
komenjonge ofaankomendeacademicien
HBO'ersinaanmerking.
Criteria voorhetverlenen
vandeprijs zijn deoriginaliteit ende kwaliteit
vanhetonderzoek dat
betrekking moet hebben
ophetgebruik vanopper- GijsOskam

vlaktewater voordeproductievandrinkwater enanderwater,of
deontwikkeling van dewaterkwaliteit vanoppervlaktewateren die
alsbron voordedrinkwatervoorziening gelden ofhet gebruik
en/ofbeheer van spaarbekkens.
Voordeeersteuitreiking vandeGijs Oskam prijs warendrie
kandidaten genomineerd:
-ir.JeroenKrijgsman methetafstudeerproject 'Industriewater
Roermond',
-BramMartijn methetafstudeerproject 'Hybride ultrafiltratie
vanBiesboschwater'en
- ir.RenevanderAamet
het afstudeerproject
'Nitrificatie insnelfilters
voordewaterleidingplas:
praktijkonderzoek en
modellering'.
DoorGijs Oskam zelf
werdopdeVakantiecursusRenevanderAatot
prijswinnaar uirgeroepen.
Deconsiderans vande
jury roemdezijn diepgaande werkvan hoge
kwaliteit dat hetinzicht
inhetoptreden van nitrificatie bij lage temperatuRettevanderAametdechequebehorendbijde
ren
heeft vergroot.
GijsOskamprijs

Vakantiecursus in Riolering en Afvalwaterbehandeling
Nieuwe ontwikkelingen inde
afvalwaterketen
Inhetwelkomstwoord vanprofir.Jaap
vanderGraaf(TUDelft / Witteveen+Bos)
werd korringegaan opdehistorievande
vorigjaar -naeen 17-jarige afwezigheid nieuwopgestarteVakantiecursus inRioleringenAfvalwaterbehandeling. Decursus
begon met een gemeenschappelijke
ochtendbijeenkomnst voorbijna 100deelnemers waarin opdestand vande technieken
deconcurrentiepositie vande Nederlandse
waterketen invergelijking mer de internationaleontwikkelingen ingegaan werd.Om
despecifieke doelgroepen optimaal te informerenwerdvervolgensintweeparallelsessiesmeerindetail ingegaan oponderzoeken
nieuweontwikkelingen binnen devakgebiedenafvalwaterbehandeling en riolering.

vaneen30-talgeselecteerde artikelen uit276
inSydneygepresenteerde papersgafLangeveld eenbeeld vande belangrijkste
aandachtspunten binnen het vakgebied
riolering.Modelleringvan(specifieke delen
van)hetrioleringssysteem, infiltratie van
hemelwater ende overstortproblematiek
behoren nogsteedstotde internarionale
speerpunten.Daarnaasr issprakevaneen
Toenemendebelangstelling voordeinteractiesrussenderiolering,dezuiveringenhet
oppervlaktewater.Ditonderwerp wordr

Internationale ontwikkelingen
in de rioleringstechniek
Degemeenschappelijke ochtendsessie
gingvanstart met eenpresentatie vanir.
JeroenLangeveld (TUDelfr), waarbij delaarstestand vanzaken omtrent heronderwerp
rioleringwerd toegelicht aandehandvande
vorigjaar inSydneygehouden 8Cedirievan
dedriejaarlijkse internarionale conferentie
overUrban Storm Drainage.Aande hand

VanderVlies:"Meerinternationaalpubliceren".

gezienalseenonderzoeksgebied waarin
Nederland eenbelangrijke rolkan spelen.
Het ligt indeverwachtingdatinde
komendejaren opdeingeslagen wegverder
wordt gegaan.

Eerste wereldcongres vanIWAin
Parijs
Van3totenmet7juli wordtinParijs
hereerstewereldcongres gehouden vande
IWA: dedoor een fusie vanIAWQenIWSA
onrsrane Internarional WaterAssociation.
Alslidvandeprogrammacommissie heeft
ir.ArievanderVlies (Zuiveringsschap
HollandseEilandenenWaarden)eenactieve
rolgespeeld bij hersamenstellen vanhet
definitieve programma.VanderVliesgaf
tijdens devakantiecursus eenvooruitblik op
ditcongresenpoogdeaanwijzingen te
gevenopwelkewijze deNederlandse
bijdrage verder kan worden verbeterd.
Overkwalireit vandeinbreng vanuit
Nederland isVanderVliestevreden,maarde
kwantiteit valtvolgenshem tegen.Veelvuldigleesthijinbladen alsH 2 0 ofde'NieuwsbriefRioned'arrikelendieinreratonaleallure
hebbenenuitstekend opeenIWA-conferentiegepresenteerd zoudenkunnen worden.
Nederland heefr heelwattebieden opdit
gebied.Naastwetenschappelijke artikelen
vanuniversiteiten daagtVanderVliesde
Nederlandse ingenieursbureaus,zuiveringsenwaterschappen uitombijdragen releve-

renaan toekomstige congressen;ookophet
operationeleenbeheersgebied zijn daarveel
mogelijkheden voor.

Staat het Nederlandse drinkwater over tien jaar nog op de
wereldkaart ?
Vanuit deinvalshoek vandelaatste
ontwikkelingen indedrinkwatervoorziening enparallellen daarvan mer mogelijke
toekomstige ontwikkelingen inde afvalwaterketen gafir.PeterHiemstra (Witteveen+Bos)eenbeeld vandepositievande
Nederlands drinkwaterwereld indewereld.
Inhet buitenland isdeprivatisering vande
warersector sterk in opkomst, aangevoerd
door enkeleglobalplayers (deFranse multiutility-bedrijven VivendienSuezLyonnaise
desEaux].EendeelvandeNederlandse
waterleidingbedrijven voeltookwelvoor
ondernemen in het buitenland, maar de
achterstand opdezeglobal players wordt
steedsgroter.Minister Pronk wil nutsbedrijven hiergeenruimtevoorgeven,
teneinde degebonden klant te beschermen.
Hiemstra gafaanwelke strategische
optieservoordeNederlandse waterleidingbedrijven resteren.Opdit moment ishet
meestwaarschijnlijke scenarioeenschaalvergroting tot drieofvier waterleidingbedrijven met eenvolledigpubliek eigendom.Commerciëleactiviteiten zullen
worden afgesplitst, zoslootHiemstra zijn
betoog.

Meten en riolering
Indeeersteparallelsessie met alsonderwerp rioleringging ir.Hans Korving(TU
Delft) inophetmeten inriolen.Debeoordelingvan rioolstelsels isinNederland volledigopgehangen aandeinterpretatie van
modelresultaten. Derolvan metingen
hierin isminimaal.Korvingstelt devraag,
in hoeverrehet noodzakelijk isom te
beschikken overeen kwaliteitsbeoordeling
diegebaseerd isop metingen.
Uitdebeoordelingsmerhodieken inons
omringende landen endewerkwijze op
andere vakgebieden kunnen ideeënopgedaan worden waarvan overwogen kan
worden ofzeeengoedeaanvullingzijn op
devoorschriften indeLeidraad.Uirde
vergelijking blijkt, volgens Korving,dat een
modelvaakin eersteinstantie nietblijkt te
kloppen wanner het vergeleken wordt met
metingen endat aanpassing ervan noodzakelijk isom het meer in overeenstemming
tebrengen met dewerkelijkheid. Daarnaasr
isgeenenkelemetingfoutloos en zijn
modellen nodigomdefout (zgn.ruis) weer
uit meetresultaten tehalen.Erbestaat een
duidelijke wisselwerking tussen meten en
modelleren.
HzO

Rekenmodellen ten behoeve van
riolering
Rekenmodellen en hun toepassingvoor
hydraulische berekeningen en zogenaamde
vuiluitworpberekeningen voor afvalwatersystemenzijn een thema diezichreeds
langetijd ineennier-aflatende aandacht
mogen verheugenzostelde ir.Francois
Clemens(Witteveen+Bos)inzijn ptesentatie.
Metdekomst vangoedkope rekenkracht
zijn demogelijkheden schijnbaar onbeperkt enerwordtdan ookopgroteschaal
gebruikgemaakt vandethans algemeen
beschikbare rekenmodellen. Inzijn cursusbijdrage gingClemens inop het ontwikkelingspaddatdeafgelopen 10 tot 15jaaris
ingezet envoerdediscussieoverdewaarde
vanbehaalde resulraren.Verderwerdingegaanop devragendiemenmet demodellen
wilbeantwoorden zoalsdeoptimalisatie ten
aanzien vanmilieubelasting, het maken van
ontwerpen die tegen minimale inspanning
inspelen opsnelensterk wijzigende randvoorwaarden enprobabilistische ontwetpen.

Prestatie-index in Rotterdam
Ir.Hans Geerse(HKV)presenteerdeover
deprestatie-index. Gemeentewetken Rotterdamwerkraandeinvoeringvancentraal
automatische sturing van rioolgemalen
teneindedecapaciteiten vande bestaande
rioolstelsels maximaal tekunnen benutten.
Hierbij iseenvraagpunt ofen inwelke mate
dezecentraalautomatische sturing daadwerkelijk zalbijdragen aan het (beter) halen
vandedoelstellingen diebehaald moeten
worden.
Geerseschetstehet kader waarin de
onrwikkeling vaneenpresratie-index voor
een (centraal)bestuurd rioolstelsel moet
wordengeplaarst.Deprestatie-index moet
een(getalsmatige) beoordelinggevenvan
hetgevoerdeproces.Een belangrijk
uitgangspunt voordeopzet vandezeindex
isdeeisdat hij kan worden bepaald met een
eenvoudige,en robuuste techniek.
Verdermoetdeprestatie-index een
hulpmiddel zijn omde besturingsstrategie
teoptimaliseren.Geerselichtte toehoedoor
HKVinopdracht vanen innauwe samenwerkingmet Gemeentewerken Rotterdam
dezeindexwerdontwikkeld en sloot afmet
een langereeksconclusies diehet nut vande
prestatie-index ondersteunen.

Bedreigingen voor de volksgezondheid
Eenbeetje eenvreemdeeend in bijt
vondprofdr.Frans vanKnapen(UniversiteitUtrecht -Diergeneeskunde WDO)zichzelftussen alleingenieurs,maar toch
hebben deveterinair endegezondheidstechnoloogveelgemeen.Demodetne

VanKnapen:"Voorkomenisbeteriangenezen".

dierenarrs iseenmultifunctionele academicusophet terrein vandevolksgezondheidsbescherming.Indit kadermoetdenavolgendeovetweginggezien worden,waareen
dierenarts specialist volksgezondheid met
verbazing kennis neemt vaneen aantal
maatschappelijke veranderingen inde
directeleefomgeving vandemens anno
zooo.VanKnapensteldedat vetanderingen
inonze leefomgeving, bijvoorbeeld in
nieuwbouwwijken, kunnen leiden tot
veranderde blootstelling aan ziektekiemen.
VanKnapen pleitteervoordat een
gezondheidseffectrapportage (GER)een
vanzelfsprekende paragraafzou moeren zijn
bij (ver)nieuwbouwplannen ofkunstmatige
aanlegvanbepaaldenatuurrypen ineen
woonomgeving.Vooreengoedeomgevingsanalyseen GERverdient hetaanbeveling om
deskundigen met eenspecialisatieveterinaire volksgezondheid in te huren.

Sessie Afvalwaterbehandeling
In het H 2 0-rhemanummer Afvalwater
van 11 februari zaluitgebreid opdeverhalen
indezeparallelsessie worden ingegaan.

Vernieuwende fysisch-chemische
voorzuivering?
Indeparallelsessie metalsthema afvalwaterbehandeling presenteerde ir.Adriaan
Mels(WageningenUniversiteit -Milieutechnologie)delaatstestand vanzakenvan
eendoor deUniversiteit Wageningen ende
TUDelfr uirgevoerd STOWA-onderzoek naar
fysisch-chemische voorzuiveringstechniekenopderwzi.
Melsgafeenoverzichtvande onderzoeksresultaten, waarbij met namede
toepassing van flotatie eneenvolledig
nieuw toepassing vanmembranen als
directe membraanfiltratie opties bieden

Deeltjestellers
bij de beoordeling van efïluentfilters
Mer betrekking
totstikstof,fosfot en
zwevendestofisde
kwaliteit van het
effluent vande
moderne Nederlandse rwzi's hoog
steldedr.ir.Jaapde
Koning(TUDelft).
Dezehoge kwaliteit
vanhet effluenr
heeft geleid toteen
toenemende interesse voorhet hergebruikvan effluent,
Integratieindepraktijk:deherenVanderGrao/fWitteveen+Bos,TUDel/t)(links)en
hetgeen weergereGastkcmper(directeurstichtingRIONED)
sulteerd heeft in
onderzoek naar
filtratietechnieken alsdiepbedfiltrarie en
voorvergaande deelrjesverwijdering inde
membraanfiltratie. DeKoningging inop
voorzuivering.
resultaten vanexperimenten meteendiepbedfilter, uitgevoetddoot desectieGezondOrganische polymeren kunnen volgens
heidstechniek opderwziEde.
hetgepresenteerde onderzoek uitstekend als
vervangervooranorganisch metaalzout
worden ingezer,alsfosfaat biologisch
verwijderd kanworden.Uit onderzoek blijkt
dat een lineair verband gevonden kan
worden tussen troebelheid enCZVgerelateerdaandeeltjes.Troebelheidsmetingen
kunnen daarbij gebruikt worden omdosering vanpolymeren testuren.Ookkan
zodoendemogelijk eenvoldoende hoge
BZV/N-verhouding nade voorzuivering
gehandhaafd worden,zodat denitiificatie in
debiologischenazuivering nogmogelijk is.

Recente ontwikkelingen in stikstofverwijdering uit afvalwater
Eengoed voorbeeldvaneenzuiveringsmethodedieontwikkeld isopwetenschappelijke basisennu geschikt isvoot praktijktoepassingen gafdr.ir.MikeJetten (TUDelft
-Biotechnologie Kluyverlaboratorium] in
zijn presentatie overhetShaton-enAnammoxproces.
Het Sharonproces kanzodanig,zonder
biomassaretentie en pH-sturing worden
bedreven datongeveer 50procent van het
ammonium wordtgeoxideerdrot nitriet en
debeluchtingskostenmet60procent
wordenverminderd. Heteffluent vaneen
dergelijk Sharonproces iseenideale voeding
voorhetAnammoxproces.Indirproces
wordtammonium als elektrondonor
gebruikt voordenitrietreductie totN2-gas,
zodatdetoevoegingvaneenextra koolstofbron indevorm vanmethanol niet meer
nodigis.

Deinzet vaneendeeltjesteller, gevolgd
door deeltjesvolume- en deeltjesmassaberekeningen, resulteerde tot eenbetereenmeer
accuratebeoordelingvanhet functioneren
van hetdiepbedfilter. Daarentegen leidde
hergebruik vaneen troebelheidsmeter tot
onjuiste conclusies metbetrekkingtot het
functioneren van her diepbedfilter.
DeKoningconcludeetde dat deeltjestellersnuttige instrumenten zijn gebleken
voorhetvolgenvan hetfiltratieproces.Op
basisvandeeltjesgroorteverdelingen konden
lagezwevendestofgehaltes (beneden 5mg/l)
berekend worden,dieanalytisch moeilijk
waarneembaar zijn.

De eenvoud van hergebruik
Denoodzaakvan hergebruik van afvalwarer endetoepassingvan membraanfiltratiedaarbij washetthema datir.JelleRoorda
(TUDelft) indeafsluitende parallelsessie
'afvalwatetbehandeling' presenteerde.
(Her)gebruik van afvalwater wordt steeds
vakerindeinternationale literatuur aangegevenalsoptionelegrondstotbronvoor
waterroepassingen. Daarnaast isdelaatste
jaren het inzicht indepraktische toepassing
van beschikbare nabehandelingstechnieken
voorhergebruik vanrwzi-effluent toegenomen.Ditleidter toedathergebruik steeds
eenvoudiger wotdt.Technieken voor hergebruikzijn veelalgebaseerdopeen filrratieeneendesinfectiestap. Roorda presenteerde
ondetzoek vandeTUDelft dat isgerichtop

het verkrijgen van inzicht in fouling tijdens
ultrafilttatie vanrwzi-effluent. Recente
resultaten gevenaandat debesturing van
een praktijkinstallatie eenvoudiger kan
worden.Besturingzaldan plaats vinden op
basisvanweerstandsopbouw, onlinemetingvanfouling-eigenschappen en
meting van filtreerbaarheid van rwzi-effluent enreversibiliteit vandevuillaag.

Paneldiscussie
Terafsluiting vandecursusdag werd
eenpaneldiscussie gehouden tussen desprekersendedeelnemers indezaalonder
leidingvanprof.ir.JaapvanderGraaf En
wat nu,welkelichting moet deNederlandse
watetwereld opengaat het nu weldegoede
kant op?Ishet allemaalwel zo rooskleurig
wat wijdoenofkanhet betet?Wat zijn
actueleonderzoekspunten en suggesties
voorlange-termijn-onderzoek?Wordtde
Nederlandse waterketen aande'Franse
maffia', zoalsprof JanKopzenoemde,overgeleverd ofblijft dienog zelfstandig?
Allemaalactuelevragen die tijdens de
discussiederevuepasseerden.Geopperd
werdomdekrachren te bundelen eneen
goedelobbyoptezettenzodat deNederlandsewarerwereld blijft bestaan. Dekennis
overdewaterketen inNederland wordt
alleenmaar sterker door dat bijvoorbeeld
Rioned,STOWA,RIZA,TNOendeuniversiteiten onderlingsamen werken. Daarnaast
ishet vangroorbelangomdeopleidingen
opeen(nog)hoger niveau tebrengen.De
Nederlandse watersectot magbest wat meer
lefhebben.Ookmoetendebanden metDen
HaagenBtusselaangehaald worden.

Slotwoord
Dedagwerdafgesloten met detraditionelenieuwjaarsreceptie waarbij dedeelnemersvanbeidevakantiecursussen, vooruitlopend opdeverenigdewatersector, alvolop
met elkaar inregreerden. Indewandelgangenwerdgesproken overeen verregaande
samenwerking indewaterketen enals
eerstestapdaatin devolledigeintegratie van
denu noggescheiden programma's vande
Vakantiecutsussen. Ineenenquête die
tijdens deVakantiecursus isuitgereikt werd
hierover aldemening vandeaanwezigen
gevraagd.Verderesuggesties ovetdezeintegtatiezijn vanharte welkom.
VanàcVakantiecursussenzijndevoordrachtenbundelsverkrijgbaarbijhetsecretariaatvan
Gezondheidstechmek:(015)iy&3347ofperfax:
(015)27845118.
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