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R I O N E D - D A G 2000 IN HET TEKEN VAN POEP, IBA's EN AFSCHEID

Overstorten blijven
eenprobleem in de
rioleringswereld
RIONED-dag2000web'eréén van contrasten. VoorzitterBouwerspraatteserieusoverherinvoering
vanhetophalen enhergebruiken van menselijke poep.DWRontvingdeRIONED/NVA-prijs.De
provincieGelderlandsubsidieertdeeerste 1000IBA'smetïooogulden ieder.EnHendrikdeBeaufort
alseerstedirecteurnam nuechta/scheid vanrijnRIONED. Hetenigeprobleem vormen nog de
overstorten. Daaroverspraken staatssecretarisDeVriesendirecteurVan derKluitvan deUnie van
Waterschappen.
VoorzitterT.BouwersvanRIONED
verrastehetpubliek door het ideeteopperen
weermenselijke poepin tegaan zamelen.
VolgensBouwerszijn hiervoor voldoende
argumenten aan tevoeren.Eénvande
belangrijkste redenen isdat westerse landen
dan niet voortdurend meer hoeven terug te
vallen oprelatiefkostbareverwerkingvan
defecaliën inde rioolwaterzuiveringsinstallaties.Het isgoedkoper depoepopte
vangen inbiologisch afbreekbare kunststof
zakken diealsgft-afval opgehaald kunnen
worden.Bouwerswilbeslist niet terug naar
deBoldootkar, waarmeevroeger met poep
gevulde tonnen huis-aan-huis werdenopgehaald.Volgensde RIONED-voorzitter
bestaan inmiddels varianten dieniet stinkeneneventueel slechtvoordevolksgezondheid zijn.
Het ideeisonder meergeboren uit de
continu stijgende kosten vanderioleringszorg.Tienjaar geleden kosttederiolering in
Nederland bijna éénmiljard gulden, nu
bijna tweemiljard, een verdubbeling.
OphetWereldWaterForum ishet
omgaan met menselijke fecaliën ophet Afrikaanse platteland ten voorbeeldgesteld aan
deWesterse wereld."Wij lerennu vande
Afrikanen weerdarfecaliën geen afval zijn,
maareenmeststofmet kostelijke mineralen
voordevoedingskringloop. In het westen
zijn wijgedwongen omonze menselijke
mestdoor bacteriën teverbranden in rioolwaterzuiveringsinrichtingen, omdat weveel
teveeldierlijke mesrhebben en omdat
kunstmest zeergoedkoopengoed geproduceerd kan worden",aldusBouwers.
"Hergebruik vanfecaliën lijkt ophet
eerstegezicht vies,stinkend, ziekmakend en
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waarschijnlijk nogduur ook.Toch ishet
voordelangere termijn van belangom hieroververder na redenken.Bijvoorbeeld over
inzamelsystemen diegeenoverlasten
gezondheidsrisico's opleveren.En bijvoorbeeld over manieren omdemineralen inde
zuivering terug tewinnen. Hier liggen
uitdagingen voorinventievegeesten",lietde
voorzitter weten.
Endetoekomst isdichterbij dan men
denkt:DeRAZOB(Regionale Afvalverwerkingsmaatschappij Zuidoost-Brabant] heeft
onlangs hetvoorstelgelanceerd omeen
proeftedoenmet deinzameling van fecaliën inhet buitengebied. Depoepwordt in
het toilet inbiologisch afbreekbare kunststofzakken opgevangenensamen met het
gft-afval gecomposteerd.

RIONED/NVA-prijs
DeRIONED/NVA-prijs 2000voorrioleringszorg istoegekend aandeDienst Waterbeheer en Riolering(DWR),het samenwerkingsverband vandegemeenteAmsrerdam
enhetHoogheemraadschapAmstel,Gooien
Vecht.Deorganisatie werdbeloond vanwege
deverschillende innovatieve projecten,
zoweltechnische innovaties aanderiolering
zelfalsverbeteringen van het afvalwater- en
watersysteem en inspanningen opmilieugebied inhet algemeen.Drie voorbeelden
werden bij naamgenoemd: het stapelriool
waarinhetdroogweerrioolendehemelwaterafvoer bovenelkaar zijn geplaatst,de
ontwikkeling vaneenveiligsysteem voorde
reinigingvanasbestcementbuizen eneen
klein,maar toch niet onbelangrijk voorwerp
alseenaangepaste puthaak.
DeAmsterdamse wethouder Grondel,
ookbestuurslid vandestichtingDWR,

maaktetijdens zijn dankwoord bekend dat
debestaande installaties in het oostenen
zuiden vandestad vervangen gaan worden
door eennieuwerioolwaterzuiveringsinstallatiein hetwesten vandehoofdsrad. Hiermeeiseen bedragvanzo'n750 miljoen
gulden gemoeid. Het karweizalnogvoor
heelwat opgebroken wegengaanzorgen in
destad,waarschuwde Grondel alvast.De
nieuwerwzigaat derestwarmte vande
naastgelegen afvalverbrandingsinstallatie
gebruiken om het slib tedrogen.Hetslib
wordt vervolgens inde verbrandingsoven
verbrand.
Dejury wasookzeer tespreken over het
pr-beleid vanDWR.Alsvoorbeeld werdde
specialerioolput genoemd waarin men
bestuurders eenkijkje in het riool laat
nemen (debobo-put).DWRorganiseert
bovendien in het kader van 150jaar riolering
inAmsterdam opdebasisscholen een verhalenwedstrijd overhet riool.
DeRIONED/NVA-prijs bestaatuit een
geldbedragvan7500gulden en een kunstwerk.Dat laatste moet noggemaakt worden
enweldoordewerknemers vanDWRzelf
Metcirkelsen kleuren wordt opeendoekde
organisatie vandedienst uitgebeeld.

Eervolle vermelding
Eeneervollevermeldingging naar
W. Visservan Haskoning. Hij isbezigmetde
onrwikkeling vaneenuit tweebuizen
bestaande riolering,waarin indeonderste
dedroogweerafvoer naardezuiveringsinstallatie plaatsvindt enindebovenste het
regenwater naar het oppervlaktewater
wordt afgevoerd. Om tevoorkomen dat bij
beginnende regenvalvervuild regenwater
naar hetoppervlaktewater stroomt, ishet
systeem uitgerust met eenvoorzieningdie
dezogeheten 'first flush' in de droogweerafvoer opvangt,zodat het naardezuiveringsinstallatie kan.Hierdoor vermindert de
verontreiniging vanhet wateren worden
ruimte en kosten bespaard. Meer informatie
overdeVIS-buiskunt u lezen oppagina42
(Handel&Industrie).
Dezeeervollevermelding levertHaskoning 1000guldenop.

Overstorten
StaatssecretarisDeVriesginginhaar
toespraakvooralinopde riooloverstorten.
Volgenshaar moeten dewaterschappen en
degemeenten weten waarderisicovolle
overstortenzichbevinden.Uiterlijk in2002
moeten degemeenten maatregelen treffen,
in 2005moeten allevoorzieningen structureelvanaardzijn.De (lozings)vergunning

Erkomteen vereenvoudigde berekeningsmethode voorvergelijking vande
kosten van riolering enIBA's.Diegeeft een
totaaloverzicht opbasis vanalgemeengeaccepteerde reëeleuitgangspunten over
afschrijvingtermijnen, aanschafkosten,
beheer enonderhoudkosten. Dan wordt het
eenvoudig omeenobjectieve kostenvergelijking te maken.

StaatssecretarisDeVriesoverhandigdedeAmsterdamsewethouderGrondeldeRIONED/NVA-pnjs,een^jeldbedra^
van75oo,guldenenditdoordewerknemersvanDWRzelftejdbricerenkunstwerk.

moetzorgvuldigafgewogen worden.De
emissies bijderiooloverstorten moeten beter
gemeten worden.DeCommissie Integraal
Waterbeheer komtbinnenkort hierover met
aanbevelingen. Entenslotte vindtDeVries
hetgeenslechtideeombij risicovollelocatieswaarschuwingsborden teplaatsen.
Nogmeerinformatie overoverstortenin
detoespraakvandirecteurR.vanderKluitvan
deUnievanWaterschappen.Dieschoofde
vraagommeerensnellermaatregelen te
nemenomhetaantaloverstorten tebeperken,
directdoornaardegemeenten.VolgensVan
derKluitkangeensprakezijnvan beëindiging
vanriooloverstorten,welvaneensanering.
Hijtelde339overstortendieeengevaar
kunnen opleverenvoordevolksgezondheiden
558dievoordierenproblemen kunnen veroorzaken(respectievelijk tweeenvierprocentvan
het totaalvanruim 15.000overstorten).De
staatssecretarisendeTweedeKamergaanuit
vanrespectievelijk 260en550stuks.

Gelderland stimuleert IBA's
DeGelderse milieugedeputeerde
mevrouwJacobstrekt één miljoen gulden
uit voorstimulering vannieuwegeavanceerdetechnologie ophetgebied van afvalwaterzuivering.Volgens haarvormen de
IBA-systemen(individuele behandeling van
afvalwater) inhet buitengebied eenuitstekendalternatiefvoorderioleringofeen
septictank. InGelderland moeten voor
1januari 2005nogongeveer 27.000percelen
inhet buitengebied voorzien worden van
riolering.Deaanlegvan rioolbuizen vergt
echter veelgeld.Denieuwste IBA-systemen
voldoen ruimschoots aande wettelijke
normen enzijn relatiefgoedkoop.

"Alsumijenkelejaren terughad horen
pleiten voortoepassingvanindividuele afvalwaterinstallaties,danhadumijzekernonrealismeverweten.Het certificeringstraject
onder begeleidingvanhetKiwaisbegonnen
enheelrecentheeft eenCollegevanDeskundigenhetattesteringsdocument vastgesteld.
Daarmeekanhetfeitelijk testenvande
verschillendeIBA-systemenbeginnen.Nahet
testenvolgendecertificaten. Enmeteen
certificaat hebbenuenikeengarantieop
20jaarduurzaamgebruik.Daarmeeisin
mijn ogeneenheelbelangrijke voorwaarde
voortoepassingopgroteschaalvervuld.Eris
nueindelijkzichtopgecertificeerde IBA's;een
niet teonderschatten factor voorher feitelijk
kunnen oppakken vanIBA-projecten".
Debestaandeemissie-eisentabelzal
worden vervangen dooreennieuwetabel,
waarin deoorspronkelijke emissie-eisen zijn
vervangendoorgecertificeerde IBA'svariërend vanklasseIt/m klasseIII.Daarmee
wordtnaadloosaangesloten bijdeaanbevelingen dieeenspecialewerkgroeponder
auspiciënvandeCommissieIntegraalWaterbeheer beginvorigjaarpresenteerde.Alsdie
nieuwe tabelklaar is,zijngeavanceerdeIBA's
inGelderlandookjuridisch eenvolwassen
alternatief,zelfsvooronzekwetsbare buitengebieden,meentmilieugedeputeerdeJacobs.
DeprovincieGelderland wilsnel beginnen met enkelegroreIBA-projecten. De
gemeenten Echtelden Lichtenvoorde
hebben alvergevorderde plannen. Met
onder meer waterschap Rijn en IJsselpraat
deprovincieoveraanleg-en onderhoudspakketren voorIBA's.

Alsriolering teduur wordt,komt de
6000liter-septictank inzicht,zoschrijft de
wetvoor.Deseptic-tank isin feite deklassiekeIBAdie indemeeste niet kwestbare
buitengebieden toegestaan is.Waarom zo'n
geavanceerd IBA-systeemengeenseptictank?Vandaagdedagzijn erIBA-systemen
opdemarkt vanklasseIIenIII,dieeen
zuiveringsrendement van ongeveer
80procent tot ruim boven90procent halen.
Het rendement vaneen'klassieke'septictank bedraagt ongeveer 30procent.Behalve
demilieuwinst isnu ookfinancieel winst te
halen:het verschil in kosten tussen de
septictank eneenIBA vanklasseIIisgezakt
totzo'n 2000gulden. VolgensJacobskan dat
prijsverschil nogkleiner worden alsgrootschaliger wordt ingekocht. Deprovincie
gaatnu dus bij deeerste 1000geavanceerde
IBA'sdiein kwetsbaregebieden geplaatst
worden, 1000gulden bijleggen. Degedeputeerde hoopt datgemeenten en waterkwaliteitsbeheerders ooknogwat bijleggen.
Jacobsbenadrukte dat elkebewoner met een
geavanceerd IBA-systeem50.000liter zuiver
water teruggeeft aanzijn gebied.

De module Bzioo
Martin Kaats,senior medewerker beleid
enplannen bij DWR,ging inopdemodule
B2100vandeLeidraad Riolering.Deze
handelt oververstandigomgaan met hemelwater.Overenkele maanden isde module
onderdeel vandeLeidraad Riolering. Hij
gingeerst inopdekritiek dat vernatting
vanhetstedelijk gebied zou kunnen leiden
toteenachteruitgang vandevolksgezondheid,vermindering van het wooncomfort,
vervuiling van hetgrond enoppervlaktewaterofaftakeling vanbebouwing.Volgens
Kaatsishetdetaak vande rijksoverheid
dezeeventuele problemen teonderzoeken.
Het Rijksinstituut voorInregraal ZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling begint
binnenkort eenonderzoek naar degevolgen
vanvernatting voordevolksgezondheid.De
lagereoverheden moeten volgensKaats hun
aandacht vooralrichten ophet voorkomen
vandemilieutechnische en hydrologische
problemen.
Demodulegeefr eenoverzicht vantechnische mogelijkheden. Daarnaast komen in
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het kort debijkomende juridische
aandachtspunten aan bod.Metde module
wilStichting Rioned bereiken dat derioleringdoelmariger gebruik gaat worden door
bij debron vandeellendedezaakaan te
pakken.Datbetekent opdeeersteplaats dat
voorkomen moet wordendat hemelwater
verandert in afvalwater.
In hetWaterbeheersplan vanAmstel,
GooienVechtstaat alsstreefbeeld voor
nieuwegebieden dat alleen nog hemelwater
inderiolering terechtkomt, dat afstroomt
vandezwaar verontreinigde verhardingen;
het echt vuileregenwarer dus.Het niet
verontreinigde hemelwater kan rechtstreeks
worden afgevoerd naar hetgrondwater of
oppervlaktewater endaar waar het hemelwaterdoor menselijke activiteiten toch licht
verontreinigd raakt,kan het afstromende
hemelwater terplekkevia voorzieningen
behandeld worden,zodat het alsnog
geschikt isvoorlozingin het milieu.
Het positieveeffect vandezeaanpakis
dat riooloverstorten vandegemengde rioolstelselsenvervuilde regenwateruitlaten van
het conventionele gescheiden rioolstelsel
worden opgeheven endat dezuivering optimaalfunctioneert omdat hetgeen dun
water meer ontvangt.
Dit iséénvandeprocessen diede
volgende rijksambitie uit devierdeNota
waterhuishouding dichterbij kan halen: het
stedelijk water isdeecologische, landschappelijke en recreatievedrager van stadslandschappen met een hoogwaatdigwoon-,
werk-,en leefklimaat.
Omdat tebereiken vindt Stichting
Rioneddat ontwerpers vroegtijdig in het
ontwerpproces vannieuwbouwprojecten en
renovaties demoduleB2100gaan gebruiken,

zodaterdaadwerkelijk anders wordt omgegaan met het hemelwater in destad.
Sinds 1996hebben veelgemeenten in
nieuwbouwprojecten ervaringen opgedaan
met het anders omgaan met hemelwater.
Eenaantal isovergegaan tot het niet
aankoppelen vanverhardingen opderiolering maar houden het hemelwater nu
langer vastin hetgebied",aldusKaats.
Ondanks kinderziekten, zoals bijvoorbeeldhetdichtslibben vande doorlatende
verhardingen, lijken deingezette alternatievenveelbelovend.Overhet algemeen zijn de
gemeenten diedezemaatregelen hebben
uitgevoerd enthousiast.
"Nu wordt het tijd omduurzame maatregelen in tezetten indebestaande stad.
Daar vindt nogsteedsdegrootste vervuiling
vanhet regenwater plaats".
Ofdebeoogdebesparing werkelijk
gehaald wordt isnognietduidelijk, omdat
inbestaand stedelijk gebied nogweinigis
geëxperimenteerd. Dekosten vanhet waterplanNijmegen lijken ietshogeruit tevallen,
dan in hetgevalvanconventionele verbeteringvanhet rioolstelsel.Dezehogere kosren
zijn echter teverantwoorden, wanrer
worden duurzamere maatregelen geïmplementeerd meteenhoger milieurendement.
Voorbeeld
Voordat begonnen wordt met het
bedenken vandemaatregelen ishet nodig
omeenquickscanuit tevoeren naarde
regionaleenlokalegevolgen voorhet watetsysteem.Zodra opdeUtrechtse Heuvelrug
gehelewijken worden afgekoppeld, zijn aan
devoetvanhet heuvelgebied veranderingen
reverwachten met de grondwaterstanden.
Dezeveranderingen kunnen negatiefzijn;
kelders lopen vol.Zekunnen ook positief

VoorzitterdrsT.Bouwers(IJenscheidenddirecteurjhr.ir.A.deBeaufort[r]vanStichtingRIONED.
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zijn; verdroogde natuurgebieden vernatten.
Het isnodigdeeffecten voorafopregionaal
niveau in te schatten.
Vangemeentezijde kunnen afkoppelkansenkaarten worden ontwikkeld. Opbasis
van ruimtelijke, riooltechnische,sociologischeenfinanciële overwegingen kanzoeen
kaart perstedelijke kernworden gemaakt.
Alsdekaarten opelkaargelegd worden,en
vervolgens gekoppeld worden aandegezamenlijke ambities vandegebruikers
omtrent defunctionaliteit van hetgebied,
dan ontstaat inzicht indelocatieswaarde
besteopties liggen voor het anders omgaan
mer hemelwater.
Eenfictief voorbeeldbetreft eenwoonwijk waar binnenkort deriolering wordt
gerenoveerd.Het iseenklei/veengebied met
eendroogleggingvan0,8merer.Dewijk
moet een recreatievenevenfunctie krijgen
eneenzonatuurlijke mogelijke ont- en
afwatering. Dit betekentdatgeen vervuiling
magoptreden van het afstromende hemelwater endatdehoeveelheid hemelwater die
afstroomt naar het watersysreem moet
toenemen toteen niveau vandeoorspronkelijke onbebouwde situatie.
Devolgende maatregelen enbeheersrichtlijnen zijn dan nodig:
uitlogende stoffen worden verwijderd of
geïsoleerd enerwordteen uitsterfbeleid
ingesteld vooruitlogende materialen
voorgebouwen, wegenen wegmeubilair;
dechemischeonkruidbestrijding wordt
stopgezet;
hondenpoep opstraat wordt niet meer
geaccepteerd;
detoegangswegen vandewijk worden
voorzien vaneenverbererd gescheiden
rioolstelsel.Het overstortwater uit dit

stelselvoert eerstdooieen helofytenfilter alvorens het indesloot terechtkomt;
dewoonstraten worden aangesloten op
eeninfiltratietransportsysteem. Dit
systeem houdt vervuilende stoffen
achter en transporteett het behandelde
hemelwater ondergronds naar het
oppervlaktewater;
het hemelwater vandedaken vande
woningen nabij het oppervlaktewater
wordr rechtstreeks overhet maaiveld
afgevoerd naar het oppervlakrewater;
regentonnen worden geplaatst bijde
anderewoningen voor tuinwater;
erwordreen bijdrage gegeven aan
burgers diebij verbouwing van hun
woning overwillengaan om regenwater
voorhuishoudwater te benutten;
ingezameld hemelwater zal gebruikt
worden voordeautowasplaats vande
wijk;
verder worden overbodige maaiveldverhardingen verwijderd.

Nieuwe impuls voor onderzoek
RIONEDwilophetgebied vantioleringsonderzoek herkenbaarder aandeweg
rimmeren.Destichtingzal nadrukkelijk
met onderzoeksvoorstellen komendieook
belangrijk zijn voorandere betrokkenen.
Daarbij behoeft niet alleente worden
gedacht aandepartijen indewaterkeren.
Hetlevertondermeerdraagvlakopbuiten
dewereld vanher water en co-financiering,
waardoor meergeld van buirende waterwereld beschikbaar komt voor waterwereldgerelareerd onderzoek.
RIONEDheefr het initiatiefgenomen
omdeprioriteiten teherijken opbasis waarvandeTaakgroep Onderzoek Rioleringen
het bestuut adviseettaldan niet teparticiperen invoorgesreld onderzoek. Ineen
aantal sessieszijn ofworden vertegenwoordigers vandeONRI-bureau's [deraadgevendeadviesbureaus),degemeenten,de
waterschappen enbedrijven uitgenodigd
hun visietegevenopdespeerpunten van
toekomstig rioleringsonderzoek. Centraal
daarin sraat steedsdevraagtegen welke
problemen men oploopt inde dagelijkse
praktijk en welkemogelijke oplossingen
menziet omdezeproblemen optelossen.
Eendeelvandesessiesisachterderug.
Deoverigen worden dezemaand gehouden.
Vooreen tussenstand tot nu toeishet nogte
vtoeg.Duidelijk isiniedetgevaldat het
wetkzichniet langer beperkt tot het technisch-innovatieve onderzoek, maar duidelijk isookdarovereind zalblijven, dat het
altijd waardevolmoetzijn vooreen substantieeldeelvandebelangengroep endat het
nooit eencommercieeldoelkan dienen.

OpcursusgebiedwordtdecursusBeoordelenvanriolenaangepasraandenieuweEuropese
normEN13508. Voortswordteennieuwecursusvoorhetreinigenvanriolen ontwikkeld.
Verkendzalwordeninhoeverrebehoefte bestaataanaanvullendeactiviteiten tenbehoevevan
detoetredingslanden inOost-Europa enontwikkelingslanden, bijvoorbeeld doorhet ondersteunen vanstedenbanden envan uitwisselingsprogramma's.
StichtingRIONEDwilhaatactiviteitenverbredenenintensiveren.Hiervoorwordteendetde
projectleidet aangetrokken.

Naar verwachtingzalRIONEDaan het
eindvandezomerhaarnieuwe speerpunren
qua onderzoek bekendmaken.

Jaarrede
Behalvedardegemeenten de komende
jaren nogdruk doendezullenzijn omde
basisinspanning terealiseren endeverwerkingvanafvalwarer in het buitengebied te
verbeteren éndenogverder srijgende rioolrechtenderoepomeenefficiënte en doorzichtige besteding van rioleringsgelden
zullen doen aanzwellen, zalde onrwikkeling
van waterketenbedrijven zichverder voortzetten. Hereersteafzonderlijke waterketenbedtijfTrideau isbegin ditjaar van start
gegaan.Opeen flink aantal plaatsen wordt
nagedacht ovetdevtaagofeen vergaande
matevanuitbesteding het rioleringsbeheer
efficié'ntei endoelgerichter maakt.
Ookzonder intensieve organisatorische
samenwerkingdoorallebetrokkenen inde
waterketen moetgestteefd worden naar het
bereiken vandedoelen tegen voor bewoners
enbedrijfsleven zolaagmogelijke kosten,
aldus Bouwers.Dathoudt onder meer in dat
gemeenten enwaterkwalireirsbeheerders
sreedsgezamenlijk moeten onderzoeken op
welkewijze debasisinspanning metzo
beperkt mogelijke kostenbeteikt kan
worden.Ookhoudt deTweedeKamerde
ontwikkeling vandelokalelasten nauwlettend in het oog.Eenverdergaande verminderingvandevuiluirworp dan debasisinspanning vergt aanzienlijke extrauirgaven.
Denoodzaakvandezekosten moet meer
gedegen worden onderbouwd dan vande

basisinspanning. Daarvoor zijn berereen
meergegevensnodigoverde overstortingen
enhet effecr opdewaterkwaliteit. Medeop
basisvandeinbteng vanStichtingRIONED
zaldeCommissieIntegraal Waterbeheer
met voorstellen komenvoorhet monitoren
van ovetstottingen.

Afscheid Hendrik de Beaufort
Deeerstedirecteur,Hendrik deBeaufort, nam tijdens de13eRIONED-dag officieelafscheid. Volgens voorzitter Bouweis
heeft hij metgrote ijver bekendheidgegevenaanStichtingRIONED,begunstigers
geworven endraagvlakgecreëerd voorde
activiteiten vandestichting.
Alsafscheidscadeau vroegDe Beaufort
eengeldelijke bijdrage aan her fonds vande
SocietyofSanitatySludgeShoveleiswaaimeejonge vakgenoren inhet buitenland een
stage kunnen volgen(zieook bijgaand
kader).Aandieoproep isgehoorgegeven.In
het begin vandezemaand wasopdetekeningvandeSocietyciica3.000gulden
gestorr.SrichtingRIONEDheeft tijdens de
RIONED-dag nogeens 1.000gulden bijgedragen.Het totaalbedrag dat voorzirrer
Bouwersdeex-directeuikonaanbieden was
daaimeeruim 4.000gulden.
DeBeaufort wensttezijn opvolger,
Hugo Kastkemper, veelsucces."Erisnog
volopwerk teverlichten.Toenik 13jaar
geleden aangenomen werd,wasdegedachre
darikdefunctie vijfofhooguit zesjaar zou
bekleden endat tegen dietijd alhet werk
gedaanzouzijn",t[

Dezogeheten5-S-Societybestaatuiteeninternarionaalgezelschapvanspecialistenophet
gebiedvanwaterbeheer.Nederlandbeschiktookovereenafdeling,chaptergenoemd,die
momenteeluit33 mensenbestaat.DezeNederlandseafdeling biedtsamenmethaarZweedse
enlaterditjaarhaarZuid-Afrikaanse zusterorganisatietweevakgenotendemogelijkheid om
ophaarkostengedurendevierwekenzichreverdiepeninhervakenteervarenhoeditinhet
buitenlandgaat.Deselectiestaatopenvoorrecenrafgesrudeerden/gepromoveerden ineen
relevanteafstudeerrichting vaneenNederlandseuniversitaire instellingofvandetechnische
enagrarischehogescholenénvoorhendiebijna afgestudeerd zijn.
Debeoordelingscommissie verlangteendooidekandidaatgeschievenkoitessayvancirca500
woordenoverherrhemawaterkeren.Belangstellenden dienenhun CVenhetessayvoorhet
eindevandezemaandoptesturen naar:
Beoordelingscommissie5-S-Society-uitwisseling,p/aLekdijkOost6, 3411 MNLopik.
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