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Jaarverslag NVA 1991
1. Algemeen
De NVA heeft in 1991 een record aantal
prijsuitreikingen verricht. De eerste
NVA-Rioned-prijs werd uitgereikt aan ons
lid ing. A. G. van den Herik voor zijn vele
verdiensten voor het rioleringsgebeuren in
Nederland, maar zeker ook voor zijn
bijdrage aan de NVA-opleidingen. Ir. H.
Kruit ontving de Chris Trentelmanprijs
voor o.a. zijn verdiensten op het gebied
van licht-slibbestrijding. Tijdens de
najaarsvergadering werd ir. H. Ehrhardt
benoemd tot erelid van de vereniging,
onder andere voor zijn rol als ambassadeur van de vereniging in internationaal
opzicht. Aan ir. H. A. Meijer werd de
Henri Scheltingaprijs uitgereikt voor zijn
stimulerende en stuwende verdiensten
voor de vereniging in meer dan 25 jaar
NVA-betrokkenheid.
Op initiatief van de drinkwaterleidingsector zijn besprekingen met de VEWIN,
VWN en KIWA gestart inzake de oprichting van een rechtspersoon opleidingen. Een verdere professionalisering
van de NVA-opleidingen staat hierbij
voorop.
2. Leden en bestuur
2.1. Leden
In bijgaand overzicht is de ontwikkeling
van het ledenbestand in 1990 weergegeven. Hieruit blijkt dat de groei van de
laatste jaren in 1990 is voortgegaan. Het
ledental is met 409 gestegen ten opzichte
van 1990. Deze groei is mede een gevolg
van het besluit dat cursisten twee jaar lang
lid moeten zijn van de vereniging, waardoor het aantal gewone leden toegenomen
is met 118 en het aantal sectieleden met
110 personen.
OverzichtLedenbestand
Mutaties
Per
31-12-'90
gewone leden
ereleden
sectieleden
studieleden
begunstigers
gecombineerd

1.308
1
964
87
166
68

totaal

2.594

142
1
250
V.2
6
12
409

Per
31-12-'91
1.450
2
1.214
85
172
80
3.003

2.2. Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar
zevenmaal, waaronder éénmaal gezamenlijk met het bestuur van de VWN. In het
voorjaar werd éénmaal te zamen met de
commissies en in het najaar éénmaal met
de programmagroepen vergaderd. Uitwisseling van ideeën en afstemming van
geplande activiteiten zijn hierbij de
hoofddoelstellingen.

De samenstelling van het bestuur eind
1991 is in bijgaand overzicht weergegeven, inclusief het jaar van aftreden.
Bestuurswisselingen vinden in de regel
tijdens de najaarsvergadering plaats.

Riolering: rode draad of prikkeldraad'
stond onder supervisie van programmagroep 2 de concept-rioleringsnotitie van
de minister van VROM ter discussie in
een gezelschap van circa 40 deelnemers.
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3. Programmagroepen
In het verslagjaar is de samenstelling van
diverse werkverbanden gewijzigd. In de
nieuwe ledenlijst die medio 1992
verschijnt zal de actuele samenstelling van
alle werkverbanden worden opgenomen.
3.1. Programmagroep 1 (algemeen)
Op 31 mei 1991 is de voorjaarsvergadering gehouden in Utrecht, waar in twee
sessies aandacht werd besteed aan het
zuiveringsbeheer en gebiedsgerichte
eutroftëringsbestrijding in de provincie
Utrecht, 's Middags werden excursies
gehouden naar rwzi 'Utrecht', de Vinkeveense plassen en de plas Zwemlust.
Er waren circa 100 deelnemers. De heer
ir. C.J. Lambregts, voorzitter van de sessie
over het zuiveringsbeheer en een uitermate actief lid van de programmagroep 1,
is ons helaas op 60-jarige leeftijd op
31 januari 1992 ontvallen.
Op vrijdag 29 november 1991 is de
najaarsvergadering gehouden in het
Ouwehand's Dierenpark te Rhenen. Na
de huishoudelijke vergadering zijn drie
parallelle sessies gehouden over de
volgende onderwerpen:
- Eeidraad riolering, een rode draad of
prikkeldraad?
- Bedrijfsvoering op afvalwaterzuiveringsinstallaties in toekomstig perspectief.
- Planvorming waterbeheer.
De lezingen zijn afgesloten met een
muzikaal intermezzo, verzorgd door
Tetske van Ossewaarde. De lezingen
trokken ruim 200 belangstellenden.
3.2. Programmagroep 2 (verzameling en
transport van afvalwater)
De belangrijkste activiteit was in 1991
de sessie tijdens de najaarsvergadering op
29 november. Onder de titel 'Leidraad

3.3. Programmagroep 3
(afvalwaterbehandeling)
In 1991 werden twee activiteiten
georganiseerd: een symposium over
stikstof en een symposium over procesvoering. Voor de doelgroep industrie werd
dit jaar geen specifieke activiteit
georganiseerd.
Het in de RAI gehouden symposium met
de titel 'N-totaal verwijderen? een
biotechnologische uitdaging' trok ruim 200
belangstellenden. De voordrachten
werden gebundeld uitgegeven. Deze
richtten zich op de recente ontwikkelingen
in processturing en ook op bepalende
factoren voor dimensionering en bedrijfsvoering. Ook praktijkonderzoek kwam aan
de orde.
In aansluiting op de najaarsvergadering
werd in samenwerking met de KRS een
themamiddag met circa 130 deelnemers
gehouden over procesvoering 'Bedrijfsvoering op rwzi's in toekomstig perspectief. Deze middag was vooral gericht
op klaarmeesters. Naast procescontrole en
bedrijfsmatig werken in het algemeen
kwamen stikstof- en fosfaatverwijdering
aan de orde. De voordrachten zijn
gebundeld en integraal in De Klaarmeester gepubliceerd [De Klaarmeester
1992, nr. 1:20-55].
3.4. Programmagroep 4
(waterkwaliteitsbeheer)
De programmagroep kwam in 1991 viermaal bijeen. Er werden vier activiteiten
georganiseerd:
- een symposium over het gebruik van
modellen in het waterbeheer in samenwerking met Bureau SAMWAT. De 120
deelnemers konden kennis nemen van
een aantal lezingen, waarbij de nadruk lag
op de relatie tussen het ontwikkelen van
modellen en de mogelijkheden voor het
gebruik van modellen in het praktische
beheer. Ook waren er stands en posterpresentaties;
- een symposium over sanering van de
onderwaterbodem van het Ketelmeer, in
samenwerking met KIVI en CHO-TNO.
Deze activiteit vond plaats in september
en werd door ongeveer 140 mensen
bezocht;
- het Schelde-symposium dat op
24 oktober plaatsvond en samen met de
Belgische vereniging WEL was georganiseerd. Het symposium telde circa
200 deelnemers uit Nederland en België.
Tijdens het symposium zijn zeven reso-
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luties aangenomen. Deze zijn doorgespeeld aan een vertegenwoordiger van de
interdepartementale Benelux Raad;
- een sessie over planvorming in de
namiddag van de NVA-najaarsvergadering. In deze sessie is vooral op bestuurlijk
niveau aandacht besteed aan de financiële
en bestuurlijke aspecten, waarbij een
belangrijke plaats was ingeruimd voor het
integrale waterbeheer.
3.5. Programmagroep 5 (bestuurlijkjuridische aspecten waterkwaliteitsbeheer)
Door programmagroep 5 werd in 1991
geen activiteit ontplooid. Er werd gewerkt
aan een een vrijwel geheel vernieuwde
samenstelling van de programmagroep,
hetgeen inmiddels is gerealiseerd.
4. Commissie regionale secties
De commissie (KRS in de wandelgangen)
kwam vijfmaal bijeen, waarvan tweemaal
te zamen met de vertegenwoordigers van
de regionale sectiebesturen. Daarbij werd
onder andere aandacht besteed aan een
betere afstemming tussen sectiesecretariaat en NVA-secretariaat met het
oog op de ledenadministratie en de toedeling naar de regio's van nieuwe leden
(cursisten). In 1991 heeft de Regionale
Sectie Gelderland samen met de
commissie een klaarmeesterdag georganiseerd in het teken van de slibverwerking
door compostering. Oorspronkelijk stond
een bezoek aan het VerTech-systeem op
het programma, maar door vertraging in
de bouw werd een alternatief programma
gevolgd (een bezoek aan de slibcompostering van Apeldoorn en een rondrit langs
waterbouwkundige werken in de omgeving van Zutphen). 186 Deelnemers
hadden een leerzame dag.
Tijdens de najaarsvergadering werkte de
commissie mee aan het organiseren van
de zeer goed bezochte sessie voor klaarmeesters samen met Programmagroep 3
(zie aldaar).
5. Opleidingen
Coördinatie CommissieOpleidingen
In 1991 werd tweemaal vergaderd over
een aantal zaken in het coördinerende
vlak: procedures en regelingen, alsmede
de voortgang van de opleidingen zijn
uitgewisseld en op elkaar afgestemd. Ook
werd aandacht besteed aan de steeds
grotere inspanning om de leerstof actueel
te houden.
In de coördinatiecommisie is het voornemen van de VEWIN en VWN om voor
hun opleidingen te komen tot een aparte
rechtspersoon besproken. De opleidingscommissies hebben het NVA-bestuur bij
de voorlopige standpuntbepaling
geadviseerd.

5.1. Commissie Opleidingen Techniek
Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer
In mei is de Uitgebreide Cursus Techniek
Afvalwaterzuivering 1990/1991 (UTAZ)
afgesloten met de onderstaande eindresultaten.
Resultaten cursusAfvalwaterbehandeling
Cursusplaats
Alkmaar
Arnhem
Dordrecht
Kindhoven
Groningen
Utrecht
Zwolle
Totaal

Deelnemers
18
19
22
21
15
23
21

Geslaagd

137

86(63%)

15(1)*
11
15
15
8
13
9

Gezakt
3
8
7
6
5
10
12

bespreking van leerstofvernieuwing en het
vrijstellingenvraagstuk. Vrijstelling voor
het afleggen van examen in één of meer
van de vakken hangt af van de vooropleiding van de cursist, maar moet steeds
worden beschouwd met de veranderingen
in de leerstof in zowel de vooropleidingen
als in de Hogere NVA-opleiding. Jaarlijks
zijn er enige gevallen die om een
uitspraak vragen.
In 1991 is ir. P.J. M. Knaapen benoemd
tot vertegenwoordiger van de NVA in de
Vakexamencommissie van PBNA.
Vanwege het coördinatiebelang is ir.
Knaapen eveneens tot de Examen- en
Begeleidingscommissie voor het Hoger
NVA-diploma toegetreden.

51(37%)

* = zeer goed geslaagd.

Ook werd afgesloten de cursus Kwaliteitsbeheer Oppervlaktewater. De cursus is
gehouden in Amersfoort en Dordrecht
met het volgende resutaat:
Deelnemers

Geslaagd

Gezakt

Amersfoort
Dordrecht

24
18

18
8

6
10

Totaal

42

26(60%)

16(40%)

In november 1991 is in Dordrecht en
Zwolle een nieuwe cursus Kwaliteitsbeheer Oppervlaktewater gestart met in
totaal 32 deelnemers.
De in september gestarte cursus Inleiding
in de Techniek van de Afvalwaterzuivering mag zich verheugen in een
enorme belangstelling van 285 cursisten.
Dit had 12 cursusplaatsen tot gevolg
waaronder Curaçao.
Bij de zuivering van afvalwater moet meer
aandacht besteed gaan worden aan de
verwijdering van fosfaat en stikstof. De
Commissie is bezig na te gaan in hoeverre
aan deze specifieke onderwerpen bijvoorbeeld in de vorm van korte cursussen
meer aandacht besteed kan worden.
5.2. Examen- en begeleidingscommissie
Hoger NVA-diploma
De Examencommissie kwam tweemaal
bijeen, eenmaal ter bespreking van de
examenopgaven en eenmaal ter bespreking van de examenresultaten en vaststelling van de eindcijfers. Het examen
vond voor de dertiende maal plaats, zoals
gebruikelijk verdeeld over twee dagen.
Acht deelnemers behaalden het diploma.
De Begeleidingscommissie kwam driemaal bijeen, tweemaal in aansluiting op de
Examencommissie en eenmaal extra ter

5.3. Commissie Opleiding Riolering
In het cursusjaar 1990-1991 werden drie
cursussen gegeven:
- Basiscursus Riolering (8e keer op
3 plaatsen met 81 cursisten).
- Juridische Aspecten (4e keer op 1 plaats
met 12 cursisten).
- Vloeistofmechanica (2e keer op 1 plaats
met 12 cursisten).
Evenals in vorige jaren werden in de
maanden mei en juni de examens afgenomen. De resultaten voor de Basiscursus
vielen enigszins tegen (van de 72 deelnemende examenkandidaten slaagden er
slechts 37), wat vooral is toe te schrijven
aan het feit dat een groot deel van de
deelnemers een onvoldoende vooropleiding heeft om deze cursus op HBO-niveau
met succes te kunnen afsluiten.
Van de 11 deelnemers aan de beide
andere examens slaagde iedereen voor
cursus Juridische Aspecten en slaagden er
7 voor de cursus Vloeistofmechanica.
De 9e Basiscursus startte in september
1991 met goede belangstelling en wordt
wederom op drie plaatsen gegeven.
6. Internationale contacten en
activiteiten
6.1. Excursiecommissie
De excursiecommissie startte in 1990 met
de voorbereidingen van de excursie in
1991 naar de Verenigde Staten. Door de
Golfoorlog is het tijdstip van de excursie
verschoven naar 1992, terwijl het reisdoel
is gewijzigd van een programma gekoppeld aan het IAWPRC-congres in
Washington in mei 1992 in het oosten van
de VS, in een programma georiënteerd op
de westkust van de VS in september 1992.
6.2. Internationale commissie
De Internationale Commissie fungeert als
klankbord voor de internationale vraagstukken binnen de NVA, waarbij de
Stichting Internationale Congressen (SIC)
ook lopende zaken van de IC behartigt. In

336

1991 is de personele unie tussen beide
verbanden geoptimaliseerd (het bestuur
van de SIC is in zijn geheel lid van de IC).
In 1991 werd door de commissie gewerkt
aan de administratieve afronding van het
congres 'North Sea pollution' en het
opstarten van het congres 'Sewage into
2000' tijdens de Aquatech 1992. In het
kader van de twinning met Egypte werd
een seminar voorbereid in februari 1992
in Egypte. In het voorjaar werd een
delegatie van de IWEM uit GrootBrittannië ontvangen.
Er werden twee Nederlandse collega's
voorgedragen voor een buitenlandse
onderscheiding, namelijk de Dunbar
Medal van de EWPCA en de Koch medal
van de IAWPRC.
Medewerking werd verleend aan de
uitgifte van het tijdschrift 'European
Water Pollution Control' waarvan dr.J. de
Jong eindredacteur is. Voor het IAWPRC
congres in Washington in mei 1992
werden referees geleverd.
7. Technische commissies
7.1. Analysecommissie (normcommissie 39001)
De Analysecommissie heeft in 1991
driemaal vergaderd.
De in 1991 verschenen herziene normen
voor BZV, NEN 6634, en voor ammonium, NEN 6640. Tevens werd de norm
voor monsterneming herzien. Deze kan
binnenkort verschijnen als NPR 6600.
Daarnaast worden nog enige andere
normen herzien.
Er vond een verschuiving plaats in de
werkzaamheden van het nationale naar
het Europese en internationale vlak.
In verband met de vorming van een
Europese markt zullen op korte termijn
veel nationale normen worden vervangen
door Europese normen. Daarbij wordt
waar mogelijk gebruikt gemaakt van de in
ISO-verband opgestelde normen.
7.2. Subcommissie
In 1991 kwam de Subcommissie driemaal
bijeen. Met ingang van 1991 wordt in
H 2 0 na iedere bijeenkomst verslag
gedaan van deze vergaderingen. In 1991
werd de commissie uitgebreid met een lid
afkomstig van VROM en een lid uit de
industriële hoek. De belangrijkste
activiteiten in 1991 waren: coördinatie
jaarlijkse slibenquête, dit zal met ingang
van het enquêtejaar 1990 weer in H 2 0
worden gepubliceerd. Een industriële
slibenquête is in voorbereiding.
De commissie adviseerde inzake de rookgaseisen bij slibverbranding en bezocht
diverse installaties. Vooral ook de regelgeving rond de slibverwerking had de
bijzondere aandacht van de commissie (in
relatie tot het Besluit Overige Organische

Meststoffen - BOOM en het Besluit
Aanwijzing Chemische Afvalstoffen BACA). Ook M.e.r.'s in relatie tot slibverwerking kregen aandacht.
In het verslagjaar verscheen in samenwerking met het NVA-secretariaat de
eerste SLIBWIJZER nog voor de najaarsvergadering. Met het oog op de volgende
uitgave (medio 1993) wordt aan alle leden
verzocht om op- en aanmerkingen door te
geven (secretariaat p/a Postbus 203, 3730
AE De Bilt).
7.3. TechnischeCommissie Anaërobe
Zuivering
De TCA kwam in 1991 driemaal bijeen.
Op 12 juni 1991 werd een symposium
georganiseerd met als onderwerp
'Anaërobe zuivering in de tropen'. Door
twaalf sprekers werden de verschillende
aspecten van de toepassing van anaërobe
zuivering in de Derde Wereldlanden
toegelicht. Veel belangstelling kwam uit de
hoek van adviesbureaus, onderzoekinstellingen en universiteiten. Een verslag van
deze bijeenkomst is te vinden in H 2 0 nr.
19 (1991): 382-385.
7.4. TechnischeCommissieLicht Slib
De commissie vergaderde in 1991
driemaal.
De TCLS heeft veel tijd gestoken in het
uitwerken van de enquête naar het
ontwerpen en de resultaten van selectoren: de gegevens van ruim 80 lokaties
met selector zijn bij 25 beheerders
verzameld. Voorlopige conclusie: er
worden zelden voorafgaand aan de bouw
proeven uitgevoerd; selectoren worden
blijkbaar op diverse theoretische gronden
ontworpen; aan bestaande selectoren
worden weinig metingen verricht.
8. Beoordelingscommissie
NVA-jaarprijs
Op voordracht van de beoordelingscommissie NVA-jaarprijs werd dit jaar
tijdens de Feestelijke najaarsvergadering
de prijs voor het beste artikel in de
jaargangen '89-'90 van H 2 0 toegekend
aan ir. T. W. M. Wouda en ir. F. M. Boley
voor hun artikel over het CZV als maat
voor de stookwaarde van zuiveringsslib.
Dit artikel werd geselecteerd uit een groot
aantal artikelen op het gebied van riolering (12), afvalwaterzuivering (52) en
oppervlaktewaterbeheer (68), waarvan in
deze twee jaargangen een ruim aanbod
was.
Tot de in deze jaargangen van H 2 0
gepubliceerde artikelen behoorden verder
de onderwerpen waterwinning (63) en
waterdistributie (17), grondwaterbeheer
(45) en diversen (54).

9. Museumcommissie
De commissie ter bevordering van de
belangstelling voor de historie en
onderzoek van de mogelijkheden tot
stichting van een museum begon in 1989
haar werkzaamheden. In 1991 werden 4
vergaderingen gehouden. Inmiddels is
gebleken dat veel bij het waterbeheer
betrokken instanties weinig of geen oud
materiaal (meer) bezitten. De commissie
heeft de welwillende medewerking van
diverse waterbeheerders gekregen voor de
inrichting van enkele sub-depôts voor de
opslag van museummateriaal dat bij sloop
of renovatie anders dreigt te verdwijnen:
Almelo-Vissedijk, Amsterdam, Ede en
's-Hertogenbosch. Boeken worden verzameld in het depot bij Witteveen+Bos en
tekeningen en folders bij Tauw. Prof. dr.
P. G. Fohr schreef ter gelegenheid van de
tweehonderdste geboortedag van Faraday
een artikel ( H 2 0 25 (1991):blz. 708-709).
De commissie blijft de mogelijkheden
onderzoeken om tot de stichting van een
museum te komen, hoewel het aanvankelijke optimisme door het uitblijven van de
benodigde respons enigszins is getaand.
De activiteiten zijn echter ook zonder
museum van blijvende waarde, zoals de
geschiedschrijving, het stimuleren van
studies en afstudeerscripties en het
onderhouden van (internationale)
contacten.
De commissie bestond in 1991 uit
9 personen.
Met dank aan de werkverbandsecretarissen.
De secretaris,
Dr. ir. H. H. Tolkamp
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Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis verschenen
Het eerste nummer van het Tijdschrift
voor Waterstaatsgeschiedenis is op 10 mei
jl. overhandigd aan de voorzitter van de
Unie van Waterschappen.
De redactie beoogt met het tijdschrift vlot
leesbare en wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de Nederlandse
en Vlaamse waterstaatsgeschiedenis onder
de aandacht te brengen. Het tijdschrift is
bedoeld voor iedereen die bestuurlijk,
technisch en wetenschappelijk werkzaam
is op het terrein van de waterstaat.
Nadere inlichtingen en abonnementen:
Hoogheemraadschap van Rijnland,
dr. L. A. M. Giebels, Postbus 156,
2300 AD Leiden, telefoon 071- 2 5 9125.

