Aquanet organiseert studiereis voor Hongaarse drinkwatermanagers
in Nederland

Van 18 tot en met 29 oktober 1993
hebben elf managers uit de Hongaarse
drinkwatersector een studiereis in Nederland gemaakt. Deze studiereis is een
onderdeel van een project dat Aquanet in
samenwerking met de deelnemende
bedrijven uitvoert in Hongarije. Het doel
van dit project is om de Hongaren te
ondersteunen bij de transformatie van de
drinkwatersector. De veelomvattende titel
van het project is: 'Support for the market
oriented reorganization of the drinking
water supply sector in Hungary'. Het
project wordt gefinancierd door het
Programma Samenwerking Oost-Europa
(PSO). Dit bilateraal hulpprogramma richt
zich op de ondersteuning van Midden- en
Oosteuropese landen bij de omschakeling
naar democratische rechtstaten en een
marktgericht economisch bestel. De
ministeries van Milieubeheer in Nederland (VROM) en van Water Management
in Hongarije treden op als projectcoördinatoren.
De Hongaarse drinkwatersector
De drinkwatersector in Hongarije is
onderhevig aan ingrijpende hervormingen. Uitgangspunt daarbij is het
vergroten van de marktgerichtheid van de
sector. Dit houdt in: meer voeling houden
met de markt en de beslissingsbevoegdheid dichter bij de markt leggen. Daarom
draagt de centrale overheid de verantwoordelijkheid voor de drinkwatervoorziening over aan lokale overheden. Als
deze overdracht een feit is, verlaagt de
overheid de subsidie voor de drinkwatervoorziening of stopt deze zelfs geheel. De
waterleidingbedrijven moeten dan in de
toekomst zelf in hun onderhoud voorzien.
Deze veranderingen voltrekken zich in
een hoog tempo en de bedrijven moeten
zich in sneltreinvaart aan de gewijzigde
omstandigheden aanpassen. Ze worden
daarbij geconfronteerd met voor hen
volledig nieuwe zaken. Om er enkele te
noemen:
- De tarieven voor drinkwater moeten
omhoog nu de subsidiekraan dicht gaat.
De nieuwe tarieven zijn het twintigvoudige of meer van de vroegere (sterk
gesubsidieerde) tarieven.
- De communicatie met consumenten
moet verbeteren. Bij dit soort tariefstijgingen valt er het een en ander aan de
consument uit te leggen. Momenteel kan
of wil de helft van de consumenten het
nieuwe watertarief niet betalen. Een
pressiemiddel om consumenten te laten
betalen hebben de bedrijven niet omdat
de wet het afsluiten van wanbetalers niet
toestaat. Het gevolg is dat de bedrijven
niet kostendekkend kunnen werken, zodat

de prijzen eigenlijk nog verder omhoog
moeten.
- De organisatie van de sector verandert.
Door het decentralisatieproces hebben
gemeenten nu de vrijheid om zich van de
grote provinciale of regionale bedrijven af
te scheiden en zelf de drinkwater voorziening ter hand te nemen. Vooral als een
gemeente zelf goedkoper drinkwater kan
produceren is de verleiding groot om
daartoe te besluiten. Op deze manier leidt
decentralisatie plaatselijk tot desintegratie
van de sector. Waren er vroeger

voorzien van adequate beschermingszones, terwijl zeker twee van de drie
onttrekkingen in gebieden met een risico
voor verontreiniging liggen. Voor een
duurzame watervoorziening heeft grondwaterbescherming dan ook een hoge
prioriteit.
Assistentie vanuit Nederlandse
drinkwaterbedrijven
De doelstelling van het NederlandsHongaars samenwerkingsproject is het
overdragen van kennis en ervaring op het
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Bij defoto, van links naar rechts:
Dhr. G. Achttiennbbe (VEWIN), Mw. M. van den
Boogaard (VROM), Dhr. J, Wagner (Vas County
WW), Mw. L. Viatons (Baranya County WW), Dhr.
J. Meetsma (WLF), Dhr. S. Nagy (North Hungarian
RWW), Dhr. I. Bunda (North-Tramdaiiubian
RWW),
Dhr. J. Kereszturi (National Water Authority),
Mw. F. Molnar (Ministry of Transport, Telecommunication and Water Management), Dhr. B. Bulten
(VEWIN), Dhr. G Tornócky (Tisza-Vally RWW),
Dhr. J. van Gastel (Aquanet), Dhr. I. Harsânyi
(Veszprdm County WW), Dhr. K. Papp (National
Water Authority), Dhr. R. Kreutz (VEWIN), Dhr.
J.Paldnki (Transdanubian RWW), Dhr. T.Varjü
(North Bacs WW).

30 bedrijven, momenteel wordt geschat
dat er al 80 tot 100 bedrijven zijn. Wellicht
worden er dit in de toekomst 200 tot 300.
Deze bedrijven zullen vaak té klein zijn
om te kunnen beschikken over voldoende
management en technisch kader, zodat het
gevaar bestaat dat de betrouwbaarheid en
de kwaliteit van de watervoorziening in
het geding komen.
Als grondstof voor de produktie van
drinkwater gebruiken de IIongaarse
bedrijven voornamelijk grondwater (95%).
Slechts een gering aantal onttrekkingen is

gebied van marktgericht ondernemen en
dus een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de bedrijfsvoering onder de
gewijzigde omstandigheden in Hongarije.
Bovendien richt het project zich op een
evenwichtig gebruik en de bescherming
van natuurlijke hulpbronnen.
De middelen die worden ingezet om deze
doelstelling te realiseren variëren van het
uitwisselen van ervaringen en het geven
van adviezen tot het verzorgen van
trainingen in Nederland en in Hongarije
en het organiseren van workshops. In de
toekomst zullen op deze gebieden
concrete projecten worden uitgevoerd, in
nauwe samenwerking tussen Nederlandse
en Hongaarse bedrijven.
Als eerste stap in het project is er in juli
van dit jaar door Aquanet een 'fact
finding' missie uitgevoerd in Hongarije
waaraan werd deelgenomen door de
heren ir.J.C. van Winkelen en
drs. J. Hoffer van Waterleiding Eriesland.
Het resultaat van deze missie heeft een
inzicht opgeleverd in het huidige beleid,
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de organisatie en de problemen van de
Hongaarse drinkwatersector. Op basis van
de resultaten van deze missie zijn de
verdere onderdelen van het project voorbereid. Kén vervolgactie betrof de studiereis van de elfdrinkwatermanagers in
Nederland.
De studiereis
De deelnemers aan de studiereis hebben
in een intensief programma van twee
weken kennis gemaakt met de organisatorische, financiële, public relations, technische en milieukundige aspecten van de
Nederlandse drinkwatersector. Daarbij
werden lezingen door medewerkers van
VEWIN, KIWA en de drinkwaterbedrijven afgewisseld met een aantal
excursies. Zo zijn bezoeken gebracht aan
installaties van Waterleiding Friesland en
Waterleidingbedrijf Zuid-Holland-Zuid,
het meetstation van RIZA in de Rijn bij
Lobith, de spaarbekkens van Waterwinningbedrijf 'Brabantse Biesbosch', de
duininfiltratie van Duinwaterbedrijf ZuidHolland en de ijzerslib verwerkingsinstallatie van Waterschap Friesland.
In de eindevaluatie van de studiereis geeft
de Hongaarse delegatie blijk van haar
waardering voor het Nederlandse waterbeheer. Een citaat:
'We were acquainted with the legally
regulated, wellplanned and disciplinedwater
management activity in theNetherlands,
where thestruggle with thesea throughthe
centuries gave high appraisal towards
everybodywho workedfor thisgoal. The same
appliestotheworkers of the water supplylike
thosewho arctaking part in thegeneral -water
management activity. Thegood 'PR'helps to
achieve realevaluation from thegeneral
public.In thefield of watersupplythe
integration of companies isremarkable and
oppositetodevelopments in Hungary.
In thelightof the changesin the drinking
•watersupply sectorinHungary, thestrength of
thepresentprojectisconstitutedby the
practical exchangeofexperiences between
Dutch andHungarian water supply
companies'.
De Hongaarse delegatie noemt inhet
evaluatierapport drie speerpunten voor
het vervolg van het project, dit zijn:
financiële aspecten, public relations en
grondwaterbescherming. In een vervolgstudie van i\quanet begin 1994in
Hongarije zullen deze onderwerpen in
gezamenlijk overleg nader geconcretiseerd
worden.
J.van Gastel
Aquanet
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Mevrouw ir.J. M. LeemhuisStout voorzitter Unie van
Waterschappen
Op 22 november is dr. ir.J. IJff afgetreden
als voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hijis opgevolgd door mevrouw
ir.J.M. Leemhuis-Stout.
Mevrouw Leemhuis (47) is dijkgraaf van
het Hoogheemraadschap van Schieland in
Rotterdam. Sinds 1984 is zij lid vanhet
algemeen bestuur van de Unie van Waterschappen en vanaf 1991 ook lid vanhet
dagelijks bestuur.
De heer IJff, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in
Hollands Noorderkwartier, was sinds 1987
voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Aanmelding examens
Intechnium
Tussen 1december 1993en 15 januari
1994 kunnen cursisten zich aanmelden
voor de examens voor de vestigingsdiploma's van:
- gastechnisch installateur;
- watertechnisch installateur;
- patroon loodgieter;
- centrale verwarmingsinstallateur;
- luchtbehandelingsinstallateur.
Aanmeldingsformulieren kunnen schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd
bij de Stichting Examens Installatietechniek (SEI), Postbus 329,
2270 AH Voorburg, tel.:070-369 4481,
toestel 212.

Nieuws vanhet
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Overzicht van methoden voor
het kwantificeren van
blauwwieren
Deze literatuurstudie geeft een overzicht
van bestaande en potentieel interessante
methoden voor het kwantificeren van
blauwwieren. Doel is het ontwikkelen van
een standaardmethode, die bruikbaar isin
meetnetten. De verschillende methoden
zijn onderling vergeleken met betrekking
tot snelheid, determinatieniveau en
routinematige toepasbaarheid. Drie technieken (remote sensing, optical partiele
analysis (OPA)en HPLC-pigmentanalyse) leken het meest bruikbaar
Pigmentanalyse biedt daarvan de meesie

perspectieven, en is bij uitstek geschikt
voor het monitoren van veranderingen in
fytoplanktonsamenstelling tot het niveau
van klassen. Ook de hoge gevoeligheid,
goede reproduceerbaarheid en mogelijkheden tot toepassing in reeds bestaande
routineprogramma's geeft de methode een
hoge meerwaarde. Pigmentanalyse wordt
internationaal al op steeds groter
wordende schaal toegepast in monitoringprogramma's in het marine milieu.
Remote sensing leent zich uitstekend voor
een globaal bewakingssysteem. Veranderingen worden op snelle, maar weinig
gevoelige manier geregistreerd. Optical
partiele analyse is veel gevoeliger, maar
ook tijdrovender. Met OPAkan een hoger
deteminatieniveau binnen de klasse van
blauwwieren worden bereikt, hoewel deze
ontwikkeling (nog) niet routinematig
toepasbaar is.Andere fytoplanktonklassen
kunnen in beperkte mate worden onderscheiden.
Inmiddels is gestart met een verdere
ontwikkeling van de HPLC-methode voor
hel zoete water. De ontwikkelde methode
wordt vergeleken met de andere
genoemde methoden.
Het rapport kan besteld worden bijhet
RIVM, Bureau Rapportcnbeheer,
Postbus 1,3720 BA Bilthoven. Kosten
zijn f25,-.

TUDelft
Nieuws uit de vakgroep
Gezondheidstechniek
& Waterbeheersing
Afgestudeerden uit de
vakgroep
Bij de vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing vande Faculteit der Civiele 'techniek
zijn in november 1993devolgende studenten
afgestudeerd:
Berg, E.M.van den
Stoftransportmodellering tenbehoeve vanhet
ontwerpen van monitoringsystemen
Onderzoek naar de modellering van stoftransporten viahet grondwater t.b.v. grondwatermonitoringsystemen voor terreinen waar sprake is
van bodemverontreiniging. Het werk bestaat uit
twee delen:
Deel1:
Onderzoek naar heteffect vande diepteschematisatie, inherent aan2-dimensionale modellen, op
vuilpluimen vanvuilstorten, door het vergelijken
van demodellen pluim, MOC-em en METROPOL
voor niet-dichtheidsstroming.
DeelII:
Onderzoek naar het effect van dichiheidsstroming
op vuilpluimen, met behulp vande modellen
MOCDENSE-em en METROPOL.
Afetudeerhoogleraar:prof. ir. J.H. Kop

