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4 november 1997, 10.30 uur,
Bestuur VWN met programmacie's en
specialistengroepen,
Kiwa, Nieuwegein.
26 en 27 november 1997,
College van Bedrijfsjuristen.
2 december 1997,
Ledenvergadering VWN.
11 december 1997, 10.15 uur,
Contactorgaan Voorlichters Waterleidingbedrijven.
14 mei 1998,
VWN congres.
3 en 4 juni 1999,
Eeuwfeest VWN.

kiwa
Sensortoepassingen
bij de waterbereiding
en -verwerking
Kiwa voert gezamenlijk met Krachtwerktuigen een inventarisatie uit van kansrijke
mogelijkheden in het waterbeheer om met
behulp van innovatieve sensoren tot
verdere kosten-, grondstof- en energiebesparing te komen. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met, en grotendeels
gesubsidieerd door, Novem. De inventarisatie moet een brug slaan tussen wat
vanuit de praktijk gewenst wordt en wat
technologisch mogelijk is. Het project zal
in februari 1998 gereed zijn.
Voor de productie van drinkwater, water
voor industriële toepassingen en zuivering
van afvalwater zijn vaak uitgebreide
zuiveringstechnieken noodzakelijk.
Uit milieu- en kostenoogpunt is het van
belang de procescontrole en -sturing zo
effectief en efficiënt mogelijk in te richten.
Sensormetingen, waarbij op locatie,
onbemensd en (semi)continu kwaliteitsgevens gegenereerd worden, maken dit
mogelijk. De waterbranche (drinkwater,
afvalwater en industriewater) maakt al op
ruime schaal gebruik van sensoren voor de
continue meting van klassieke parameters
als pH, geleidbaarheid en troebelheid.
Onder invloed van recente ontwikkelingen
in de micro-elektronica, micro-mechanica,
biotechnologie en signaalverwerking zijn er
nieuwe technologische mogelijkheden
ontstaan voor sensor-metingen. Desondanks stagneren de praktijktoepassingen
ervan. Dit wordt deels veroorzaakt doordat
de eindgebruiker vaak onbekend is met de
technische mogelijkheden van innovatieve
sensorbouwstenen, zodat veel mogelijkheden onbenut blijven. Dit verklaart de
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wenselijkheid van een project gericht op
een inventarisatie van de kansrijke mogelijkheden voor toepassing van innovatieve
sensoren.
Wat heeft de eindgebruiker eraan?
Voor een eindgebruiker van sensoren
betekent dit project dat er gewerkt gaat
worden aan efficiëntere oplossingen van
zijn meetbehoeften, om productieprocessen
in zijn bedrijf te verbeteren en geld, energie
en milieu te sparen. Soms zullen oplossingen snel voorhanden zijn, soms zal er
een geheel nieuwe sensor voor ontwikkeld
moeten worden. Een goede afstemming
kan alleen maar lukken als eindgebruikers
meedenken in dit project: door bij de
inventarisatie de ideeën en behoefte
kenbaar te maken en door bij het opstellen
van de specificaties de wensen weer te
geven. Maar ook, als het tot een vervolg
leidt en er werkelijk een nieuwe sensor
ontwikkeld wordt, er actief bij betrokken
te blijven. In het project is dan ook een
intensieve terugkoppeling met eindgebruikers voorzien, onder andere in de vorm
van workshops.
Inventarisatie potentieel kansrijke
sensoren
Krachtwerktuigen heeft intussen een
inventarisatie uitgevoerd van de wensen
van enkele industrieën. Kiwa inventariseert
de behoefte van de waterleidingbedrijven
en zuiveringsschappen. Allereerst wordt
geïnventariseerd waar in de waterbranches
de specifieke behoeften c.q. mogelijkheden
voor verbetering liggen. Vervolgens wordt
beoordeeld welke van deze wensen technisch realiseerbaar zijn en of er ook een
voldoende grote markt voor bestaat. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van
het recent door Novem uitgevoerde Sensor
Potentiescan Project (SPS) waarin veel
innovatieve sensor bouwstenen zijn geïnventariseerd en geclassificeerd. Soms
kunnen enigszins verschillende wensen
worden gecombineerd tot één product.
In samenspraak met eindgebruikers,
ontwikkelaars en producenten zal dat
moeten leiden tot selectie van potentieel
kansrijke sensoren. De inventarisatie zal
worden vastgelegd in een rapport dat
begin 1998 beschikbaar is.
Waar nodig en mogelijk worden vervolgens initiatieven genomen, welke
moeten leiden tot commercieel verkrijgbare
producten.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Kiwa Onderzoek en Advies,
dr. ir. Theo Noij, telefoon 030-6069642
of met Novem, ir. Dick Both,
telefoon 030-239 3429.

Contactgroep Ecologie en
Waterwinning bespreekt de
betekenis van 'Natuurdoeltypen' bij het beheer van
waterwinterreinen
Is het systeem van natuurdoeltypen een
hulpmiddel bij het beheer van waterwingebieden, of is het juist een te strak keurslijf? Deze vraag stond centraal op de
bijeenkomst van de Contactgroep Ecologie
en Waterwinning op 5 juni jl. Een natuurdoeltype geeft een streefbeeld weer van de
natuur die men op een bepaalde locatie wil
realiseren. Over het thema natuurdoeltypen
is tijdens de bijeenkomst gediscussieerd
aan de hand van drie voordrachten.
Evaluatie
Drs. Piet Schipper, Staatsbosbeheer (SBB),
besprak de achtergronden bij twee systemen
van natuurdoeltypen. Hij constateerde
dat het systeem van het Informatie- en
Kenniscentrum (IKC) moeilijk evalueerbaar is, omdat niet kan worden vastgesteld
wanneer bepaalde doelen werkelijk gehaald
zijn. Bovendien is het systeem moeilijk
bruikbaar voor terreinen die naast de
functie natuur, nog een andere functie
hebben. In een tweede, door Staatsbosbeheer ontwikkeld natuurdoeltypesysteem, wordt per terrein afgeleid welke
vegetatie typen mogelijk tot ontwikkeling
kunnen komen, afhankelijk van het
landschap en de bodemsamenstelling.
Vervolgens wordt globaal aangegeven
welke randvoorwaarden deze vegetatietypen stellen aan bijvoorbeeld de hydrologie en het beheer. Het systeem wordt
tevens gebruikt om voor SBB-reservaten
de voor beheer noodzakelijke kosten te
berekenen.
Natuur en recreatie
Drs. Rienks Slings, NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, illustreerde
de toepassing van het IKC-systeem voor
het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD).
Hij constateerde dat het systeem moeilijk
toepasbaar is. Het streven van PWN naar
proces(herstel)beheer laat zich in de IKCsystematiek per definitie niet combineren
met de hoge recreatiedruk in het NHD.
Conform de ecosysteem visie voor de
duinen kan 'natuurlijk duin' uitsluitend op
Schouwen en op de Waddeneilanden tot
ontwikkeling komen. Anderzijds blijkt uit
onderzoek van PWN dat het NHD ten
aanzien van 'doelsoorten' wel degelijk aan
de criteria voldoet van 'nagenoeg natuurlijk' of'begeleid natuurlijk' duin. Kortom:
het gaat goed met het NHD, maar er
ontstaan 'verkeerde' natuurdoeltypen.
Afgezien van dit probleem, is op de lijst
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van doelsoorten, en over de criteria waarmee het behalen van de doelen geëvalueerd
wordt ('25% van de doelsoorten aanwezig')
volgens Slings veel af te dingen. Een
verbetering van het systeem is dringend
nodig. Te meer, omdat de provinciale overheid in toenemende mate de subsidie voor
beheer gaat koppelen aan het ontstaan van,
de volgens de ecosysteem visie, 'juiste'
natuurdoeltypen.
Natuurbeleidsplan
Ir. Sylvie Meijer, NV Waterleidingmaatschappij Gelderland, besprak het proces
dat de WMG heeft doorlopen om een
Natuurbeleidsplan op stellen. Aangestuurd
vanuit de vergunningsproblematiek voor
grondwaterontrekkingen heeft WMG een
twee sporenbeleid ontwikkeld om enerzijds
binnen waterwinterreinen de natuurwaarden te verhogen, en anderzijds de effecten
van waterwinning buiten de eigen terreinen
zo veel mogelijk te beperken. Natuurdoeltypen voor de eigen waterwinterreinen
maken onderdeel uit van het Natuurbeleidsplan. Daarbij is gekozen voor een
enigszins vereenvoudigde versie van het
systeem van Staatsbosbeheer, aangevuld
met een door SOVON (Vogelonderzoek
Nederland) opgesteld systeem voor vogelgroepen. Aan het opstellen van de natuurdoeltypen ligt een systeemanalyse ten
grondslag. Een en ander is verder uitgewerkt in een ecologisch beheerplan, de
opzet van een monitoringsysteem en een
kostenplaatje. Om de effecten van grondwaterwinning op de omgeving te verminderen, worden alle pompstations 'doorgelicht' om vast te stellen in welke mate ze
bijdragen aan de verdrogingsproblematiek.
Met name de pompstations in de actiegebieden van het waterhuishoudingsplan
vergen aandacht: de verdroging dient daar
met 100% gereduceerd te worden. Dat
betekent dat de effecten ervan volledig
weggenomen dienen te worden, ook
wanneer drinkwaterproductie niet de
belangrijkste oorzaak van verdroging is.
Oplossingen worden gezocht in drie richtingen: (1) het verplaatsen van winningen
naar het rivierengebied, (2) het gebruik van
oppervlaktewater als bron, en (3) compensatie van effecten door aanvoer van oppervlaktewater (integraal waterbeheer).
Discussie
Uit korte discussies na afloop van de
presentaties bleek dat het nut van het
werken met natuurdoeltypen werd onderkend, maar dan wel onder de voorwaarde
dat het gekozen systeem realistisch is. Het
IKC-systeem is voor de duinen momenteel
nog te weinig gedetailleerd, maar er zijn
goede mogelijkheden voor verbetering.
Het systeem van Staatsbosbeheer is in

de praktijk een bruikbaar hulpmiddel
gebleken. Wel dient gewaakt te worden
voor een te rigide toepassing. Dit is nu
soms het geval, en het natuurbehoud in
ons land is daarmee bepaald niet gediend.
Kortom: natuurdoeltypen kunnen een
belangrijk hulpmiddel zijn, maar mogen
nooit een keurslijf worden.
Dr. Willem Koerselman,
Kiwa Onderzoek en Advies

Nationale BRL 'Eivormige
buizen' ter kritiek
Bij Kiwa Certificatie en Keuringen is de
Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL)
9209 'Eivormige buizen' ter kritiek
verschenen. Het toepassingsgebied van
deze Nationale Beoordelingsrichtlijn is het
transport van water en afvalwater onder
vrij verval of een inwendige druk van ten
hoogste 0,05 MPa. In de BRL zijn alle
relevante eisen opgenomen die door Kiwa
worden gehanteerd als grondslag voor de
afgifte en instandhouding van een KOMOcertificaat. Eventuele kritiek op de richtlijn
kan tot 22 augustus 1997 schriftelijk
worden ingediend bij:Kiwa NV,Postbus 70,
2280 AB Rijswijk, de heer ing. W. van
Vreeswijk, telefoon 070-41446 71.
Bestelwijze en/of inlichtingen
Voor het bestellen van en/of het verkrijgen
van nadere inlichtingen over deze ontwerpBRL kunt u zich wenden tot Kiwa NV,
afdeling Beton-Bouw, ir. J. C. Wielenga,
telefoon 070-4144625.

Nieuwe beoordelingsrichtlijn
voor afdichtingsfolie
'De Kiwa-beoordelingsrichtlijn
BRL-K546/02 'Afdichtingsfolie van lage
dichtheid polyetheen zonder versterking'
is op 20 juni 1997 bindend verklaard.
Deze nieuwe versie vervangt daarmee
BRL-K546/01.
Productcertificatie van lage dichtheid
polyetheen folie is daarmee mogelijk
geworden voor de toepassing als bovenen tussenafdichting van stort- en opslagplaatsen van huishoudelijk en industrieel
afval (folietype 'SO'). Certificatie van lage
dichtheid polyetheen folie blijft onveranderd mogelijk voor de toepassingen
'weg- en waterbouw' en 'opslag van dierlijke mest'.'
Een exemplaar van de gewijzigde BRL is
gratis aan te vragen bij Kiwa NV, afdeling
Publicaties, telefoon 070-4144507.
Nadere informatie: Kiwa NV, A. M. Peters,
telefoon 070-4144587.

Nationale-beoordelingsrichtlijn 9080 'Glooiingselementen van beton'
ter kritiek
Met ingang van 1juli 1997 is bij Kiwa
Certificatie en Keuringen de OntwerpNationale Beoordelingsrichtlijn 9080 voor
het KOMO-productcertificaat 'Glooiingselementen van beton' ter kritiek verschenen.
In deze Nationale-Beoordelingsrichtlijn
zijn de product- en kwaliteitseisen opgenomen t.b.v. een productcertificaat voor de
fabricage van Glooiingselementen van
beton.
Glooiingselementen die onder dit certificaat zijn gefabriceerd, kunnen zowel in zoet
als in zout water worden toegepast en zijn
voornamelijk bestemd voor in de grond-,
weg- en waterbouw bij bekleding en
bescherming van taluds, dijken, oevers en
viaducten.
Glooiingselementen van beton met een
poreuze deklaag kunnen tevens gebruikt
worden bij natuurvriendelijke oevers.
Afhankelijk van de huidige productiemethoden, is bij het opstellen van de
Nationale-Beoordelingsrichtlijn, gebruik
gemaakt van de bestaande Nederlandse
Norm NEN 7024 'Glooiingselementen van
Beton' uit 1972.
De Nationale-Beoordelingsrichtlijn 9080
zal nadat deze is vastgesteld, ressorteren
onder het College van Deskundigen
Ongewapende Betonproducten. U kunt
kritiek geven op deze Nationale-Beoordelingsrichtlijn tot en met 15 september
1997.
Bestelwijze en/of inlichtingen van
Kiwa-publicaties
Voor het bestellen van en/of het verkrijgen
van nadere inlichtingen over de OntwerpNationale Beoordelingsrichtlijn 9080 kunt
u zich wenden tot de heer ing.J-W. Bosma,
telefoon 070-4144620.
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Vergaderingen
Nederlands Comité IWSA,
VEWIN, Rijswijk;
3 september 1997, 14.00 uur.
Directeurenoverleg,
Kiwa, Nieuwegein;
5 september 1997, 09.00 uur.
VEWIN-Bestuur,
Kiwa, Nieuwegein;
19 september 1997, 14.00 uur.

