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zichoprioleringen
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OpAquatechstaatditjaar een recordaantal exposanten,ruim700.Ongeveerde helft hiervankomt
uithetbuitenland.Het^rootstevakevenementvoorwatertechnokogieen-managementrichtzichdit
jaar meerdanooit op deindustriëleenarootzakelijkcwaterverbruikers,zoalsziekenhuizen.Samen
metde stichtinaRIONED biedtde RAI in Amsterdam van16totenmet2.9septemberonderdakaan
15 innovatieveprojecten op nolerings^ebied.TenslottepresenterenNuon,Gemcentewaterleidincien
Amsterdam enEssentzichvoorheteerst^rootop debeurs,samenmetbijvoorbeeld hetVranse
Vivendi en SuezLyonnaise des Eaux. Défocusvan Aquatechzooo Kcjthiermeemy ietssterker dan
tweejaar.gelcdeu opintegraalwaterbeheer.
Minder bedrijven danin 1998kiezener
vooromzichgezamenlijk ineenlandenpaviljoen tepresenteren. Uitzondering
hierop zijn zo'n60 exposanten uitde
VerenigdeStaten.Hunbijdrage wodt
gecoördineerd doordeWaterQualityAssociation.Verderbeschikken alleen GrootBrittanniëenSpanje overnationalepaviljoens.HetNederlandse aanbod opAquatech
ligtophetzelfde niveau alsin 1998: vrijwel
degehele watersector is vertegenwoordigd.
Deministeries vanVolkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening enMilieuenVerkeer
enWaterstaat komen samen methet
Netherlands WaterPartnership meteen
presentatie.OokKiwa,KVWN, NVA, de
Reststoffenunie, stichtingRIONED,stichtingWateropleidingen, deUnievanWaterschappen enVEWINpresenteren zichcollectief.Datgeldt tenslotteookvooreenaantal
ledenvandebrancheorganisatie'Het
Instrument'.

InnovationAward
TijdensAquatech wordt voordetweede
maaldeInternationaleAquatech Innovation
Awarduitgereikt.Voordezeprijs voorhet
meest innovatieveproduct ofdemeest
vernieuwende dienstzijn vijfgenomineerden.Tijdensdeofficiële openingopdinsdagavond maaktdejury dewinnaar bekend. De
genomineerden zijn:StreleWassertechnik,
Anelbvba,Waterblock bv,HSFbvenITT
Flygt.
StreleWassertechnik uitDuitslandis
genomineerd voordeANODIXlegio-stop.
Ditiseenapparaat ombesmetting van

waterleidingsystemen metle^ionellaaan te
pakken.TNOheeft hetgetest.
Anelbvba uitBelgiëintroduceert deedisinfector voorherdesinfecteren vanwater
zonder toevoegingvanchemicaliën ofinzet
vanuv-straling.Hetisgeen chloorelektrolyse,want deoxydantia zijn gebaseerdop
zuurstof- enhydroxilradicalen.Dekwaliteit
vanhetbehandelde water blijft bacteriologischenchemisch steedsbinnen deEuropesedrinkwaternormen. Ookditproductis
dusgeschiktvooronder meerle^ionellapreventie.Maarookoxidatievanijzeren
ammonium behoort totde mogelijkheden.
Derdegenomineerde isherNederlandse
bedrijfWarerblock bvmerdeWaterbarrier.
Het isinfeiteeensoort vangraildiesnel
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getransformeerd kanworden toteen
mobieledijk. Eenopblaasbare kunststofslab
aan deonderkant zorgt vooreen effectieve
afdichting. Eenverankeringsconstructie
garandeert desrabiliteit bijelkeondergrond. Onlangs isbijMoerdijk eenproef
uitgevoerd, waarbij medewerkers vanRijkswaterstaatenhethoogheemraadschapen
een waterschap uirwest-Brabant aanwezig
waren.
HSFbvdingt meenaardeInnovation
Awardmereenkunsrstofdienstkraan.Het
innovatieve hiervan berust opherfeit datde
kraan tweesystemen herbergt:éénvoor
aanboren enéénvoorafsluiten. Doorher
braamvrije aanboorsysteem endevormvan
dedienstkraan, wordt hetafspuien van het
leidingsysteem overbodig.Voorhetaanboren isgeenspecifieke rechnische kennis
nodig,alleeneenaccuboormachine.Het
gebruik vankunststofheeft verderhetvoordeeldatdezeinalle grondsamenstellingen
toegepast kanworden.
Delaatstegenomineerde isITTFlygt
met deN-waaier.Hetbedrijfbrengteen
nieuwereekspompen opdemarkt,de
N-pompen.Dezeafvalwaterpompen kennen
eenrendement tot56 procent, aanzienlijk
hogerdandatvansoortgelijke conventionelepompen.DeN-waaierszijn zelfreinigendendaarmeeongevoeligvoorverstopping.

Congressen
Aquatech zoookentopnieuween
congresprogramma. Ditjaar verzorgende
InternationaleWaterAssociation (IWA)en
deAmerican WaterWorksAssociation
(AWWA) samenmetKiwaenhetRheinishWestphalian Institute forWaterResearch
bijeenkomsten rond herthema 'Innovations
in conventional andadvanced water treatment processes'.
Het Engelstaligcongresisbestemd voor
rechnischenoperationeelmanagement van
waterleidingbedrijven, watergebruikende
industriële ondernemers,advies-eningenieursbureaus,onderzoeksinstellingen en
landelijke enlagereoverheden.In47 presentaties,gebundeld rondde deelonderwerpen
'verwijdering vananorganische stoffen uit
grondwater', 'verwijdering vandeeltjesen
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desinfectie', 'integrale waterbehandelingssystemen' en'productie van biologisch
stabielwater'gevendeorganisatoren een
overzicht vandestand vanzakenende
meest recenteontwikkelingen ophetgebied
van waterbehandeling.
Het congres wordtgeopend door Günther Kleinuit Denemarken met een verhandelingover bindende afspraken op het
gebied vanwater engezondheid, KenIves
uit Engeland met eenterugblik op innovatie
enVernonSnoeyink uitAmerika meteen
lezingoverervaringen indeVerenigde
Staten met verwijdering vansporen van
organische stoffen door middelvan actieve
kool.
Dit congreseindigt met eenexcursie
naar proefinstallaties en het pompstation
'Leiduin'van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam,met aandacht voorzaken als
snelleen langzamezandfiltratie, ozonisatie
enactieve koolfiltratie.
Voormeerinformatie:JacquelineHoogstratenvan
Kiwa(030)606ps il'
DeNVAneemt deelaande organisatie
van het tweede congres 'Implementation of
the EUnutrient emission guidelines',dat
opgezet isdoor deInternationale Water
Association (IWA) endeEuropean Water
Association (EWA).Indeze bijeenkomst
komen zoweldepolitieke,praktische, technologischealsorganisatorische aspecten aan
bodvandeEU-richtlijnen met betrekking
totdeemissievannutriënten en afvalwater
in her algemeen.
DeEU-regelgevingvereist nogal wat
inspanning bij het introduceren van nieuwe
technologie en het opwaarderen van
bestaande voorzieningen.Veellanden

verwerkten inmiddels derichtlijnen inde
praktijk. Delessendiehieruit geleerd
kunnen worden,staancentraal tijdens dit
congres.Aspecten als nutrièntenmanagement,implementatiebeleid, het opwaarderenvan rioolwatetzuiveringsinstallaties en
deontwikkeling vannieuwe technologie
staan opdeagenda.
Dit congres isinteressant voor iedereen
diebetrokken isbij deverwerkingvan afvalwarerofdeverwijdering vannutriënten en
diegeïnformeerd wilworden overde laatste
technische ontwikkelingen.
Het programma bevatookexcutsies
naar eenrioolwaterzuiverings- en slibverwerkingsinstallatie.
Voormeerinformatie overditcongreskancontact
opgenomenwordenmetTinekeKabbesvan
Groenho/Promotions(035)52620zo.
Verderverzorgen onder andere het
Nederlands Normalisatie instituut,Novem
endeWaterQualityAssociation nog
seminars.

Industrie
Extra aandacht besteedtAquatech dit
jaar dusaan deindustriële en grootzakelijke
waterverbruikers.Voordezedoelgroep
wordt eenaantal activiteiten georganiseerd
opeenapart podium.Iedereochtend vindt
kortnahet begin vandebeurs een 'industriebriefing' plaats:kortesessiesvan45
minuten metdaarin eenbeknopt overzicht
vanvoordeindustrie actuele wateronderwerpen. Ookrelevanteinnovaties door
exposanten wordendan belicht. Desessies
wordengecoördineerd doordeVereniging
voorEnergie,Milieu enWater.

Riolering
In hetgezamenlijkdoor stichting
RIONEDendeRAI ingerichte rioleringspaviljoen krijgen zo'n 15innovatieve projecten oprioleringsgebied onderdak.Deze
variëren vaneengrootgeboord bergbezinkbassin inhet hart vaneenstad tot eenwadi,
vancomplete'waterwijken' tot IBA'sen van
eenhelofytenfilter ineenstadsgrachr toteen
koppelingvanrioolstelsels omaandebasisinspanning tevoldoen.
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StichtingRIONEDverzorgr tegelijkertijd iedereochtend een seminar:
• dinsdag26september: praktijkervaringenmet de basisinspanning
• woensdag 27september: water indestad
enafkoppelen van hemelwater
• donderdag 28 september:depraktijk van
meten
• vrijdag 29september: management van
derioleringszorg.

Het ideeachterherrioleringspaviljoen is
dat inNederland verschillendegemeenten
innovatieveprojectenopzettenzonderdaaraanveelruchtbaarheid tegeven.Deachterliggende ideeënenopgedaneervaringen blijkenechterwaardevolvoorcollega'sdiezich
met rioleringbezighouden.Aanhet paviljoen
werkentiengemeenten mee,dieeendoorsnedevormenvan'riolerend' Nederland,
namelijk zowelgrotestedenalsdorpen.
Vrijwel allemogelijke vormen van
afkoppeling eninfiltratie zijn vertegenwoordigd:wadi's,betonnen en kunststof
buizen.Ookhergebruik vanwater komt aan
bod.Eenaantalgemeenten presenteert een
bijna geheelgesloten watersysteem.
Verderkrijgen deinspanningen tot
vermindering vandevuiluirworp bij oversrorten ruime aandacht. 's-Hertogenbosch
toont debouw vaneengrootgeboord bergbezinkbassin. Heiloo,AkerslootenLimmen
presenteren een integraal waterplan datze
opstelden met hetregionale waterschap.
Amsterdam laateenproefmetdezuivering
vanregenwater zienalsalternatiefvoor het
ombouwen van hetgescheiden rioleringsstelsel.
Den Haaggeeft toelichtingbij dekeuze
vooreen 1800mm glasvezelversterkte
kunststofrioolbuis.
Totslot toont het rioleringspaviljoen
voorbeelden vandeaanpakvanhet buitengebied.Echteldstaat hierbij inde schijnwerpers,omdardezegemeente samen met het
betreffende waterschap hetgehele buitengebied saneerrqua lozingen.IBA'sspelen
hierin eengrorerol.

Fitterijwedstrijden
Ditjaar vinden tijdens Aquatech
opnieuw fitterijwedstrijden plaats.De

opdracht isinzokort mogelijke tijd een met
watergevuldeen onder druk staande buis
vangietijzer aan teboren eneen huisaan-

Dejuryinspecteerdehetgeleverdewerk opAquatech 1998 nauwkeurig.(Foto:Maartende Wit).

sluitingmet eenwatermeter temaken.Wie
dit het snelst voorelkaar krijgt, wint niet
alleendewedstrijd, maar magals hoofdprijs
ookdeKVWNenNederland vertegenwoordigen tijdens dewedstrijden in Birmingham volgendjaar.Danworden naastde
Engelsefitterijwedstrijden ookdetweede
wereldkampioenschappen gehouden.Twee
jaar geleden wonWaterbedrijf Groningen
beide wedstrijden.
Deelnemende teams bestaan uit medewerkers vanNederlandse waterleidingbedrijven.
Nieuw ditjaar isdatookdirecteuren en
ledenvandemanagementsteams vande
waterbedrijven meemogen doenin een
eigen wedstrijd onderdetitel'Iwanna bea
fitter!'.Deopgaveisdezelfde, de inspanningenzullen watzwaarder uitvallen.
Voormeeralgemene informatie overAquatech:
www.aquatech-rai.com f
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ARBEIDSVEILIGHEID ENPRODUCTVEILIGHEID
INÉÉNVEILIGEHAND
Kies voor een optimale arbeidsveiligheid
en productveiligheid via onze

• elektrotechnische inspecties
• instructiesen trainingen
• detachering

Elektrotechnische inspecties:
NEN-EN 50110/NEN 3140, NEN-EN 50110/NEN 3840,
NEN 1010, NEN 1014, NEN3134, NEN3410,
Onderzoek Thermografie, Onderzoek EMC,
Netkwaliteit Analyse

Instructies en trainingen:
Managementlezingen, Cursus Installatieverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon,
Voldoend Onderricht Persoon, Inspecteur
Installaties Theorie, Inspecteur Installaties
Praktijk, Richtlijn Arbeidsmiddelen

Detachering:
Implementatie in de bedrijfsvoering,
Audits Elektrische bedrijfsvoering,
InstaIlatieverantwoordelijke,
Certificeren Inspectiebedrijven
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Heide
Opleidingen Inspecties
•

•

Postbus 6 9290 AA Kollum
Algemene informatienummers:
Tel.:0900 - 99 88 77 0
Fax:0900 - 99 88 771
e-mail: opl.insp@vanderheide.nl

Jaarlijksruim 25000 inspecties en5000
cursisten, geoganiseerdvanuit
Amsterdam, Leerdam,Heenvliet,
Roermond, Goor enKollum
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