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Ontwikkelingen
rondslibreductie door
predatie
InWapeningenvondinoktoberhetnegende
internationalesymposiumoveraquatische
oligochaeten(wormen]plaats.Aanbodkwamen
onderanderedeindicatorfunctie vanverschillendewormen,gebruikmecotoxicologischetestenenlietvoorkomenmspecialemilieus,zoals
ingroudwaterenopgletsjers.Voorheteerstin
degeschiedenisvanditcongreskwamdepraktischetoepassingvanwormenvoordeverwerking
vanzuiveringsslibenandereafvalstromendoor
wormenaandeorde.HetsymposiumwerdverzorgddoorAltena endesectieMilieutechnologievanWagcnmgcn Universiteit.
Aquatischeoligochaetenzijn vooral
bekenddoordeindicatorfunctie diezehebbenvoorsterkewatervervuiling.PietVetdonschot (Alterra)lietziendatbepaaldeoligochaeten ookgebruikt kunnen worden
voorhetaanduiden vanschone watermilieus,hetgeen binnen eenbeoordelingssysteem vanmilieukwaliteit vangrote waarde
kanzijn.PhilipEgeler(ECTOekotoxikologie)beschreefdeontwikkeling vaneennieuwesedimenttoxiciteitstest metdesoorten
TubifextubifexenLumbriculusvariegatus.De
methodeswordenopdit moment geëvalueerdineeninternationale ringtest.
Reductievanslibenandere organische
afvalstromen doot wormen iseen onderwerp
waaraansindsdejaren70door verschillende
groepenmetwisselendsuccesisgewetkt.
Vootzovetbekend ishetnogniettoteen
commercieel intetessant enwetkendsysteemgekomen.Nieuwveelbelovend ondetzoeklaatziendat hetonderzoek in iedet
gevaldoorgaat.YuansongWei(Chinese
AcademyofSciences,China)presenteetde
onderzoek naarslibbehandeling indeslibretoutlijn metTubificidaeopdragermateriaal.Degemiddeldeslibreductiewasetg
hoog(48%), maat aangezien het experiment
slechts51dagenduurde,ishetniet duidelijk
ofdezehogereductieookopdelangeretermijngehaald kanwotden.EenonderzoeksgroepinIndia(Tamilnadu Veterinaryand
AnimalSciences,India)slaagterin Tubificidaetekwekenopverdunde varkensmest en
koeiemest, voortoepassingalslevendvoerin
aquacultuur. Devraagisechterin hoeverre
besmettingvanvissenviadezerourekan
optreden.InEngeland wordraanHuil
Universitygewerktmeteengeheelandet
typeworm,Nereisdiversicolor.Groeivandeze
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wormopingedikt slibisaangetoond en
toekomstigondetzoek ficht zichopslibreductie.
Nedetland werdvertegenwoordigd door
drieonderzoekers vanWageningen Universiteit (sectieMilieutechnologie),dieineen
meerjarig project onderzoek verrichten naat
slibreductie metwormen.Het ondetzoek
werddestijds opgestattdoorwijlen deheer
Rensink.
ChristaRatsakgafeenoverzichtvande
huidigestand vanzakenophetgebiedvan
slibreductiedoor wormen.
HellenElissenpresenteerdeeen onderzoeknaarhetvóórkomenvan vrijzwemmendewormeninde rioolwatetzuiveringsinstallatiesinRenkum,Drachten,Nijmegen en
Zwolle.Sommigesoortenkomeninallezuiveringenvoor,terwijl andereslechts inéén
vandezuiveringen voorkomen, waarschijnlijkgerelateerd aanspecifieke condities ter
plekke.Verderonderzoek richtzichopeen
mogelijke relatietussen het vóórkomen van
wormen indegenoemde rwzi'sendeslibproductie.Uitpilotonderzoek met afvalwatervanderioolwaterzuiveringBennekom
bleekreedsdatdevtijzwemmende worm
Aeolosomasp.weinigofgeeneffect heeft op
deslibproductie,zelfsniet bijaantallen van
800miljoen perkubiekemeter.Dit isopmerkelijk,omdat meerdere onderzoeksgroepen
uitgaan vaneenhogereductiecapaciteit van
dit organisme.
BastianBuyslietziendatvaneenandete
wotm,Lumbriculusvariegatus,welveelverwachtmagworden:dezeworm (3 à8cm
lang)ismakkelijk tekwekenopzuiveringsslibenbreekt inreproduceerbare batchexperimenten 30tot80procentextraslibaf
Tevenstreedt vetbetetingvanbezinkingsenontwatetingseigenschappen open kunnenwormenenslibdoorzeven makkelijk
gescheiden worden.Ookmetandereslibsoorten,zoalsmembraanbioreactor- en
papietafvalwaterslib, worden soortgelijke
resultaten vetkregen.Lumbriculusvariegatus
plantzichongeslachtelijk voortdoor splitsing.Ditheeft alsvoordeeldateen kwetsbare
fasemethet leggenvaneieten,zoals bij
Tubificidae, ontbreekt. Eennadeelisdatgroteaantallenwormen nodigzijn om het
gewensteeffect tebereiken.Ookmoet nog
eennuttigeentendabele toepassing wotden
gevondenvoordegeproduceerde wormen.
Verderonderzoek richtzichzowelopde
fundamentele aspectenvanslibpredatieen
depraktischeaspecten,zoalsdeontwerpparamerers vooreenpredatiereactor. tj
Bastian Buys
(Wageningen Universiteit)
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Maatschappelijk
verantwoorde
waterbedrijven
OnderleidingvandirecteurRobertdeRoosvan
DHVWateradvieswisseldenop20november
vertegenwoordigersvannegenwaterbedrijven
vangedachtenoverhethoeenwaaromvan
maatschappelijkverantwoordondernemeninde
drinkwatersector.
Veelwatetbedtijven hebbende termen
'duurzaam'of 'maatschappelijk verantwoord'opgenomen inhun beleidsplannen.
Zevullendarechtetallemaalophun eigen
maniet in.Zoticht hetenebedtijfzichvootalopdeklantenaandeelhouders,deander
juist opnatuurbeheer ofprojecten in ontwikkelingslanden. UitdeenquêtedieDHV
tet vootbeteidingopdebijeenkomst uitzette,bleekdatdemeestewaterbedrijven wel
integraal aandacht besteden aan maatschappelijk vetantwoord ondernemen, maardar
dedialooghieroverveelalnietstructureel is
enbeperktvanomvang.
Deaanwezigen zienhetalseenopgave
voordewatetsectot ommaatschappelijk verantwootdondernemen ookinde benchmark
evenwichtige!tetug telaten komeneninde
communicatie (bijvootbeeld injaarvetslagen)duidelijk temaken waardewaterbedrijven voorstaan.
DedoorDHVontwikkelde 'SustainabilityScoreCard',diedoorBtabantWatet
zalworden uitgezet,vormt volgensdeaanwezigeneengoedinstrument omdeverwachtingen vanaandeelhouders te inventariseren eninzicht teverschaffen inde
prestaties vanhetbedrijfenindemate
waarin hetvoldoetaande verwachtingen.
Opbasishietvankandan beleid worden
geformuleerd. Daarna kunnen merhet uitbrengen vaneenduurzaamheidsverslag de
'prestaties'ophetgebied van duurzaamheid
gepresenteerd wordenaandeaandeelhouders. f\
Voormeerinformatie:FolkertvanderMolen,
accountmanagerDuurzaamOndernemen
[on)468zj 44o/JosPeters,projectmanager
Water(033)46824513.

