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Inmemoriam
yrof.ir.P.LKnoppert
Op74-jarige leeftijd overleedop24februari
1998 prof ir.P.L. Knoppert,grondleggeren
oud-directeurvanN.V. Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch(1968-1989).
Pieter Lccndcrt Knoppert waseenmandie
zeer nadrukkelijk zijn stempel heeft gedrukt
opdedrinkwatervoorziening uit oppervlaktewater,endat niet alleen inNederland maar
feitelijk indehelewereld.Hij heeft dit
gedaan in verschillendegedaanten:
alsontwerper en bouwer van technisch
geavanceerde watervoorzieningssystemen:Berenplaat,Kralingenende
Biesbosch;

1953 en trad kortdaarna indienst bijde
Drinkwaterleiding Rotterdam(DWL).
Hierkreeghij zijn leerschool,eerst inde
Distributie, lateralsHoofd Productie.
Het waren moeilijke tijden, want het
Rotterdamsedrinkwater stond letterlijken
figuurlijk ineenkwadereukenerwaren
ookkwantiteitsproblemen. In i960werd
Knoppert benoemd tot Hoofd Nieuwe
Werkenenbelastmetdevoorbereiding,het
ontwerpendebouwvanhet productiebedrijf
Berenplaat met bijbehorend spaarbekken.
Hetwerdeenvoltreffer, zowelvanuit het
technisch zuiveringsconcept alshet ontwerp
vanbeginnend architect WimQuist.In1966

MinisterGinjaarspeldtprofessorKnoppertdeversierselenop, behorendebijzijnbenoemingtotOfficierinde
OrdevanOranje-Nassauf1973).

Rotterdam wasdemaat volen in 1965 werd,
nastudie,besloten overtegaan vandeRijn
naardeMaasd.m.v.een spaarbekkenproject
indeZuidwaard vandeBrabantseBiesbosch.
Knoppert werd metdealgeheleleidingbelast
en in 1968 werddeN.V.Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesboschopgericht met Knoppert
alsdirecteur. Hetwaseenopdrachtdiede
geboren teamleider Knoppertophet lijf
geschreven was.Insneltreinvaart werdenalle
planologische,bestuurlijke en technische
hobbelsoverwonnen,zodateind 1969 metde
werkzaamheden konworden begonnen.
Alin 1973 waren deeerstetweebekkensklaar
enstroomde heteersteBiesboschwater naar
Rotterdam.Voorwaareengrootse prestatie,
dieookmaatschappelijk werdgewaardeerd
doorzijn benoeming totOfficier indeOrde
vanOranje-Nassau in1973.
Omeeneventuele belangentegenstelling in
deleverancier-afnemer relatietevoorkomen,
legdeKnoppert in 1973 zijn functie van
technisch adjunct-directeur DWL neer.
Indedaaropvolgendejaren werdookhet
derdebekken DeGijster - hetechtevoorraadbekken -gebouwd eneind 1979opgeleverd.
Daarmeewaseen(voorlopig)eindegekomen
aandebouwactiviteiten indeBiesbosch.
HetBiesboschproject iszeersuccesvol
gebleken.Het bedrijflevert- ondanksde
somsoptredende kwaliteitsproblemen met
hetMaaswater -eenzeergoedekwaliteit
wateralsgrondstofvoordebedrijvenN.V.
Waterbedrijf Europoort,N.V. DELTANutsbedrijven enN.V.Waterleiding Maatschappij
'Noord-West-Brabant'. Knoppert waseraltijd
beretrotsopenwerd nooitmoedekwaliteit
vanhet Biesboschwater aante prijzen.
Knoppert zeihetvaakzo:"Vroegerwarener
tweesoortengrondstofvoordedrinkwatervoorziening:grondwater enoppervlaktewater.Nu zijn erechterdriesoorten:grondwater,oppervlaktewater en bekkenwater."

alsbuitengewoon hoogleraar aandeTU
Delft, waar hijvelestudenten opleiddein
deCivieleGezondheidstechnick;
alsbestuurder invelenationaleen internationaleorganen opbestuurlijk en
technisch-wetenschappelijkgebied;
alsbezielende teamleider vooralle
mensendiemetenvoot hem werkten.
Knoppenstudeerdealsciviel ingenieur afin

werddeBerenplaat inbedrijfgesteld; ookhet
jaar waarin Knoppert werd benoemd tot
technisch adjunct-directeur vandeDWL.
Inmiddelsdeden zich nieuwe uitdagingen
voor.Onder Knoppert'sleidingwerd het
zuivcringsconceptvoorhetnieuweproductiebedrijfKralingenontwikkeld.Degrootste
uitdaging wasechter het Biesboschproject.
In lanuari 1963tradde'zoutinvasie'op.Voor

InmiddelssloegKnoppert zijn vleugelsook
uitoptechnisch-wetenschappelijkgebied.
In 1968alwashij benoemd tot wetenschappelijk medewerkeraandeTUDelft. In1973
volgdezijn aanstellingals buitengewoon
hoogleraaromonderwijs tegevenophet
gebiedvandedrinkwatervoorziening uit
oppervlaktewater. Indiehoedanigheid heeft
Knoppert belangrijk bijgedragen aande
herstructurering vandeopleidingCiviele
Gezondheidstechniekindejaren'80.
Velejaren ooktrad hij opalslecturer en had
hijzitting indeBoardofTrustees vanhet
International Institute for Hydraulicand
Environmental Engineering.
BinnendeNederlandse waterleidingwereld
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heeft Knoppen velefuncties bekleed,o.a.:
- bestuurslidVEWIN;
voorzitterCollegevan Bedrijfsdirecteuren;
president-commissaris Kiwa;
vice-voorzittcr RIWA, belast met
Maaszakcn;
voorzitterCommissie Limnologievan
Spaarbekkens;
voorzitterCommissieToxicologie.
Uitdelaatstetweefuncties bleekzijnveelzijdigheid, met namezijn belangstelling
voorhetonderwerp waterkwaliteit.
Knoppcrtsprakerniet alleengraagover,
maar hij wisterookveelvan.
ZowasKnoppertdedrijvende kracht achter
het uitbrengen vanheteersteMaasMcmorandum vandeRIWA,dat in 1988 verscheen enwaarindegrenswaarden voorde
gewensteMaaskwaliteit werden aangegeven.
Ookinternationaal deed Knoppert vanzich
spreken.Samen met ir.C. vanderVeen
bepaaldehij indejaren '70en'80hetgezicht
vanNederland indeinternationale waterleidingwereld.OpEuropeesniveau behoorde
hij totdeoprichters van EUREAU, was
gedurende langetijd lidvandeExecutive
Boardengedurendetweejaar President.
Zijn activiteiten indit verband hebbener
medetoebijgedragen dat EUREAUthans
alsdégesprekspartnergeldt voorhet
Directoraat-Generaal XI alshetom Europese
regelgevinggaatophetgebied vandedrinkwatervoorziening.OokwasKnoppert zesjaar
voorzitter van hetStanding Committee
WaterResourcesvandeInternationalWater
SupplyAssociationenalszodaniglidvande
Scientific andTechnicalCouncil.Zijn internationalefaam leiddeertoedatdeWereldgezondheidsorganisatie hem vroegopte
treden alsadviseur voor watervoorzieningsprojecten inChili,IndiaenMexico.
Bijzijn afscheid op20januari 1989 werd hij
wegenszijn groteverdiensten voordedrinkwatervoorziening bijbevordering benoemd
tot Ridder indeOrdevandeNederlandse
Leeuw.
Met hetoverlijden vanKnoppert iseeneinde
gekomen aan hetlevenvaneenman die
beschouwd kan worden alsdegrondlegger
vandeRotterdamsewatervoorziening inde
huidigevorm.Hij waseenman met visieen
daadkracht. Hij heeft veelbetekend,vooral
ookvoordegenendiehetvoorrecht hadden
nauw met hem tekunnen samenwerken.
Het isbitter temoeten vaststellen dat alvoor
zijn pensioneringeenprocesinzettedat zijn
eenszogrotegeestesvermogensbegon aan te
tasten endat zichdaarna versneld voortzette.
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Het isdaarom passend hierdewoorden van
defamilie Knoppert uit het overlijdensbericht teciteren:
Alsikdedingennietmeerweet,
alsikdenamennietmeerken,
enalhetanderevergeet,
.gedenkdanwie ikvoorheenwas.
Wijdenken met respectaan hemenaan zijn
grotedaden tendienstevandedrinkwatervoorziening.Zijn naam leeft voortals
bouwer vandeBercnplaatendeBicsbosch.
Wijhopen datzijn vrouwen familie daaruit
troost kunnen putten om het verlieste
dragen.

aan tevragendoor(070)3490555 tebellen.
Het isuiteraard welnodigdat ueenvande
moderne talen enigszins beheerst; tenminste
voldoendeomuwexpertiseovertedragen.
Ir.H. Klaver,
SectorAdviseurMilieu, Programma
Uitzending Managers
NMCP,Bezuidenhoutscwcg 12, DenHaag

SIOWA-rapporten 1997
Korteaanduiding vandeinhoud vande
rapporten,dienaapril 1997doordeSTOWA
zijn uitgebracht:

DRS. G. OSKAM, D I R E C T E U R N.V.
W A T E R W I N N I N G B E D R I J F BRABANTSE
BIESBOSCH

ProgrammaUitzending Managers(PUM)
PUMiseendatabank vanvuttersengepensioneerden,opgericht 20jaargeledendoorde
werkgeversverenigingen VNOenNCW.
PUMheeft alsdoeloverdracht vankennis,
zowelophetgebied van management,
techniek alsvan administratief/financieel
beheer,aanbedrijven enorganisaties inde
ontwikkelingslanden en indevoormalig
communistische landen.
Deingeschreven personen, momenteel meer
dan 3000,zijn bereid,slechtstegenvergoedingvanonkosten,zichvoordatdoelin
tezettengedurende periodesvanenkele
weken tot maximaaldrie maanden.
PUMwordt o.a.gefinancierd door het
Directoraat Internationale Samenwerking
vanhet ministerievanBuitenlandseZaken,
hetministerie vanEconomischeZaken,het
ministerievanVolkshuisvesting, Ruimtelijke
OrdeningenMilieu endeEuropeseUnie.
Daardoor kunnen in 1998een 1200missies
worden uitgevoerd.
Hetaantalaanvragen voorassistentieop
milieugebied isgroeiendeendePUMwil
daartoe hetaantal deskundigen in zijn
bestand vergroten.Erzijn nogalwataanvragen met betrekking tot het technisch
beheervanzuiveringsinstallaties voorhuishoudelijk en ofindustrieel afvalwater, zowel
aëroobalsanaëroob,waarwenietaltijd aan
kunnen voldoen wegensgebrekaan
expertise.
Eenieder,endusin het bijzonder voormalige
bedrijfsleiders van zuiveringsinstallaties,
diebelangstelling heeft omzijn ervaringen
deskundigheid opmilieugebied viadePUM
eldersindewereldovertedragen,wordt
aangeraden om nadereinformatie telefonisch

97-32Toepasbaarheidvanfuzzy controlbijhet
zuiverenvanstedelijk ajvalwater
Fuzzycontrol regelt processen opbasisvan
regelszonderscherpegrenzen,een aanpak
diegeschikt isvoorprocessendieniet met
exacteformules tebeschrijven zijn, onvoorspelbaretijdvertragingen vertonenensterke
koppelingen tussendeelprocessen hebben.
Waterzuiveringen hebbendezekenmerken.
Het rapportgaat inventariserend inopde
toepassingsmogelijkheden van fuzzy control
voordebesturing van actief-slibsystemen.
ISBN-nummer90.5773.oi2.x. [ƒ40,-).
97-33Regelenvanstikstojverwijderingsprocessen
indepraktijk
Invoorgaand STOWA-onderzoek zijn
monitoren voorPenNbeproefd, waarbij
bleekdat metdezemeetapparaten eenvoldoendenauwkeurigenbetrouwbaar meetsignaal tegenereren wasendatdezesignalen
goed toegepast kunnen worden inregelsystemen.Doorhetontbreken vaneengoede
referentiesituatie washetechter niet mogelijk depositieveeffecten van regelingen opde
effluentkwaliteit enopdespreiding inde
zuiveringsresultaten tekwantificeren. Met
hetoogopdievoordelen isinde praktijk
naderonderzoekverricht naardemogelijkheden van regelingen voor nutriëntenverwijderingsprocessen.
OpvijfvoorNederland representatieve rwzi's
zijn verschillenderegelingenvoordezuurstofinbreng enhet interne recirculatiedebiet
beproefd en metelkaarvergeleken.Naast het
effect vandeonderzochte regelingen opde
effluentkwaliteit zijn ookneveneffecten als
energieverbruik, processtabiliteit engedrag
vandeSVIbeschouwd.Vooroptimaliseren
vanderegeling konnuttiggebruik gemaakt
worden vandynamische simulatie.
Het rapport (ISBN-nummer90.5773.002.2.
[f30,-))vatdeverschillende praktijkonderzoeken samenenveralgemeniseert deresultaten voordeNederlandsesituatie.

