Een succesvol afgelegd automatiseringstraject,
geen sprint maar een marathon

Inleiding
In dit artikel wordt verslag gedaan van de
'automatisering-ervaringen' opgedaan
tijdens de verstreken periode van 1981 tot
heden, waarin een aantal fasen beginnende met de samenstelling van een
informatiseringsplan tot de gewenste
realisatie hiervan, wordt beschreven.
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Algemeen
De NV Waterleiding Maatschappij
Oostelijk Gelderland, opgericht in 1934, is
belast met de drinkwatervoorziening in 30
gemeenten in Oostelijk Gelderland en in
de gemeente Haaksbergen in Overijssel.
1 let aantal aansluitingen bedraagt bijna
167.000 percelen. Het jaarlijks verbruik
ligt op bijna 32 miljoen m 3 . De WOG beschikt verspreid over het voorzieningsgebied over 18 pompstations. Naar aanleiding van de nitraatproblemen, een gevolg van de overbemesting door
agrarische bedrijven, is het bedrijf de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest.
Ook door het overleg hierover met
landbouworganisaties, de maatregelen ter
bescherming van de waterwingebieden en
het nu gesloten convenant met de grondgebruikers in en rond de waterwingebieden staat het bedrijfin de actualiteit.
Beleidsnota automatisering
De door de directie in 1980 opgestelde en
door de Raad van Commissarissen goedgekeurde beleidsnota automatisering,
voorzag in de automatisering van alle
administratieve processen binnen het
bedrijf.
In deze nota werden de volgende
uitgangspunten geformuleerd.
- Geïntegreerde gegevensverwerking,
met andere woorden een integratie van
alle informatiesystemen, leidend tot een
totaal management informatiesysteem.
- Eenmalige en dagelijkse gegevensvastlegging, waarbij de basisgegevens naar
verschillende invalshoeken worden vastgelegd.
- Hen fasegewijze realisatie van het automatiseringsplan.
- Het decentraal via beeldschermen en
eventueel via printers aan de administratieve en technische medewerkers beschikbaar stellen van alle voor de bedrijfsvoering benodigde informatie.
- Standaardisatie van apparatuur en
programmatuur.

Samenvatting
Automatisering in een overheidsomgeving staat bekend als een weerbarstige
materie. Automatiseringstrajecten worden vaak moeizaam afgelegd. De doorlooptijd is vaak langer dan gepland. De kosten voor programmatuur, apparatuur en
opleiding zijn veelal een veelvoud van de voorcalculatie en het beoogde
rendement is lager dan verwacht. Tijdens de daadwerkelijk (vaak uitgestelde)
invoering van het systeem komen meestal onverwachte en moeilijk oplosbare
problemen naar voren. Dit algemene beeld geldt niet voor alle situaties en voor
alle bedrijven. Automatiseren is voor het grootste deel organiseren: de mate
waarin vooraf de benodigde organisatorische voorzieningen zijn getroffen bepaalt
de mate van succes van een nieuw informatiesysteem. In dit artikel wordt verslag
gedaan van een tussen 1981 en nu volgens plan afgelegd automatiseringstraject
waarbij de voor kosten, tijd en rendement gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd.

Bovendien werd de volgorde bepaald,
waarin de verschillende projecten zouden
worden uitgevoerd. Uit het plan bleek
verder dat voor de realisatie van het plan,
dat stapsgewijs zou worden aangepakt,
een aantal jaren benodigd zou zijn. Nu,
een aantal jaren later, is een groot deel
van het plan uitgevoerd en is gebleken dat
de uitgangspunten waarop het automatiseringsplan was gebaseerd, niets van hun
geldigheid hebben verloren. De verdere
automatisering zal dan ook volgens de
toen geformuleerde uitgangspunten
worden uitgevoerd.
Het computercentrum
De WOG is een van de vijf deelnemende
waterleidingbedrijven in het Computercentrum voor Waterleidingbedrijven.
(CCW te Zwolle). Het bestuur van het
CCW bestaat uit de directies van de deelnemende bedrijven. Uit het bestuur is een
Beheerscommissie gevormd, belast met
het toezicht op de leiding van het
centrum.
BiologischeI'erbruiksadministratie.

In de Beheerscommissie hebben de
economische adjunct-directeuren zitting
en het hoofd van het computercentrum.
Het CCW, opgericht in 1967, verricht
voor de deelnemende bedrijven, voor de
zuiverings- en waterschappen, voor het
Waterlaboratorium-Oost, en voor derden
een uitgebreid pakket aan automatiseringdiensten. Het CCW vervaardigt veelal de
benodigde programmatuur. Wanneer het
algemeen toepasbare systeemfuncties betreft, wordt de programmatuur voor gezamenlijke rekening gemaakt. Vaak wordt
echter ook programmatuur voor een
bedrijf vervaardigd, die voorziet in een
specifieke toepassing bij dat bedrijf. De bij
het CCW operationele systemen zijn
meestal voor een belangrijk deel opgebouwd uit gemeenschappelijke
modules, aangevuld met specifieke
modules per bedrijf. De produktie van
watergeldnota's en de produktie van aanslagen verontreinigingsheffingen in totaal
voor circa 800.000 aangesloten percelen,
in de verzorgingsgebieden van de waterleidingbedrijven, vindt plaats in het CCW.
Vanuit het CCW dat beschikt over 4 IBM
S/38 systemen geplaatst in twee gescheiden locaties ieigen uitwijkfacilitciten)
zijn datatransmissielijnen gelegd naar in
totaal 12 locaties bij de bedrijven en
zuiveringschappen.
Het totaal managementinformatiesysteem
Het totaal managementinformatiesysteem
is opgebouwd uit verschillende systemen
zoals het verbruikersinformatiesysteem
(VIS) het financieelinformatiesysteem
(FIS) en het materiaalinformatiesysteem
(MalS). Het personeel- en salarissysteem
(FSIS), het tekst- en archiveringssysteem
en het laboratorium informatie
management systeem (LIMS) maken ook
deel uit van het totaal management informatiesysteem. Al deze systemen zijn
achtereenvolgens in gebruik genomen. Bij
ieder systeem is steeds de vraag gesteld
zelf ontwikkelen, of zijn reeds voor de bc-
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treffende toepassingen programamtuurpakketten die aan de door het bedrijf gestelde eisen voldoen op de markt aanwezig. Het VIS-systccm en het LIMSsysteem zijn geheel in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd. Het systeemontwerp
voor het MalS-systeem is ook in eigen beheer vervaardigd, de programmering hiervoor is eehter wegens een tijdelijk tekort
aan eigen programmeringscapaciteit voor
gezamenlijke rekening van 4 waterleidingbedrijven en 1gasbedrijf, door een
systeemhuis gemaakt (Consist).
Met Consist is vervolgens overeengekomen dat dit systeemhuis het
programmapakket aan derden mag verkopen. Een deel van de opbrengst is voor
de bedrijven. Het tekst- en archivering
programmatuurpakket is aangekocht bij
de computerleverancier (personalservicespakket van IBM). Het FIS-systcem is als
programmatuurpakket voor gezamenlijke
rekening door het CCW gekocht en vervolgens bij de deelnemende bedrijven ingevoerd. Bij het salaris- en het personeelsinformatiesysteem is gekozen voor het
PSIS-systeem van het Regionaal Energiebedrijf van Dordrecht. Door het koppelen
van de computers van het RED en het
CCW via een vaste telefoonlijn kunnen de
deelnemende bedrijven in het CCW' op
hun locatie over de faciliteiten van dit informatiesysteem beschikken.
Kantoorautomatisering is niet als een
apart systeemdeel aanwezig, maar vormt
een geheel met de systemen in het
managementinformatiesysteem. De
integratie van tekst en data is in meerdere
functies van de systemen toegepast. Voorbeelden zijn bestellingen uit het materiaal
informatiesysteem, herinneringen uit het

incassosysteem, facturen uit het subsysteem overige vorderingen en bij diverse overzichten voor interne en externe gebruikers.

ontwikkelingen gedaan en enkele conversieproeven uitgevoerd. De resultaten
van deze activiteiten hebben tot de keuze
van de huidige computers geleid.

Realisatie in de praktijk
\Traagstuk nieuwe apparatuur
Ten tijde van de opstelling van de beleidsnota automatisering diende zich het vraagstuk aan met betrekking tot de vervanging
van de bij het CCW opgestelde apparatuur. De technische levensduur (van de
veelal ponskaartverwerkende! apparatuur
was bijna bereikt.

Vervanging ponskaarten
Zoals in ieder bedrijf werd de ponskaart in
ieder systeem toegepast, in het bockhoudsysteem, het magazijnvoorraadsysteem het
salarissysteem, de verbruiksadministratiesysteem, (mutering, meterverwisselingen
het incassosysteem, het systeem voor
registratie van brandkranen en afsluiters
enzovoort. Bij de meteropname werd de
ponskaart in een marksensing-toepassing
gebruikt. Gestart werd met vervanging
van de ponskaart in al deze systemen door
een andere informatiedrager (veelal
diskette). In de loop van 1983 werd ook
de ponskaart bij de meteropname afgeschaft. Hierdoor werden vanaf dat
moment geen ponskaarten meer gebruikt.
Een uitzondering vormden echter de
stortingsacceptgirokaartcn; hierbij was het
wachten op de financiële instellingen totdat in de herfst van 1986 de optisch leesbare acceptgiro kon worden gebruikt.

Het kiezen van de nieuwe apparatuur
heeft veel tijd en aandacht gevergd. De
van verschillende leveranciers ontvangen
offertes zijn beoordeeld. Hierbij zijn onder
meer de volgende aandachtspunten in beschouwing genomen:
- de kosten van de computerapparatuur
en de bij de computer behorende
systeemsoftware;
- de bij het systeem aangeboden
systeemsoftware en de daarbij behorende
hulpmiddelen (data-base, en overige
tools >;
- de gebruiksvriendelijkheid van het
systeem;
- de faciliteiten die geboden worden ten
dienste van de ontwikkeling van nieuwe
programmatuur;
- de faciliteiten ten behoeve van de conversie van reeds bestaande programmatuur.
Naast de beoordeling van de ontvangen
offertes zijn de aangeboden computers en
de daarbij behorende faciliteiten bij enkele
leveranciers getoetst. Hiertoe zijn proef-
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Invoering van systemen
Het is niet de bedoeling in het kader van
dit artikel de operationele systemen uitvoerig te beschrijven. Volstaan wordt met
een zeer beknopte beschrijving van de
achtereenvolgens in gebruik genomen
systemen.
Het verbruikersinformatiesysteem
IIet verbruikersinformatiesysteem is opgebouwd uit vijf subsystemen te weten:
het subsysteem voor de verbruikersadministratie (1984), het subsysteem voor
de debiteuren- en incasso-administratie
v 1985.1, het subsysteem overige
vorderingen (1986), het subsysteem
bijzondere technische gegevens (1987) en
het subsysteem nieuwe aansluitingen
(1988). Het systeemdeel verbruikersadministratie voorziet in hel totale gebied
van de verbruikersadministratie tot en met
de aanmaak van de nota's. Het systeemdeel debiteuren- en incassoadministratie
omvat het gehele incassoterrein betreffende de inning en bewaking van de watergeldvorderingen. Het systeemdeel overige
vorderingen voorziet in het vervaardigen
van facturen en het bewaken en het innen
van deze vorderingen anders dan uit
waterleveringen. Het systeemdeel bijzondere technische gegevens biedt de
mogelijkheid de inspectie-de installatieen aansluitingsgegevens vast te leggen
naar aanleiding van uitgevoerde
inspecties. Het systeemdeel nieuwe aansluitingen omvat het gehele traject vanaf
de aanvraag om aansluiting tot en met de
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ipname in het verbruikersbestand. Alle
nutaties voor deze systemen worden
nteractiet' met behulp van beeldscherm
ngevoerd en direct gemuteerd.
Hetfinancieel informatiesysteem
Voorafgaande aan de ingebruikname van
iet financieel informatiesysteem (1985) is
.eel tijd gestoken in de bestudering van
iet programmatuurpakket en is bekeken
jp welke wijze een optimaal gebruik van
iet systeem zou kunnen worden gemaakt.
Bovendien is vooraf vastgesteld, rekeningloudend met de geformuleerde eisen en
wensen, op welke wijze het rekeningschema het best kon worden ingericht.
Door de modulaire opbouw kan een keuze
jit de verschillende functies worden genaakt zoals de kostensoort, de kostenDlaats, de kostendrager, de crediteuren
(inclusief automatisch betalen), de
nudgetering en de vrije overzichtsmodulc.
Door middel van dit systeem kunnen alle
financiële gegevens bij de bron tegelijker:ijd naar verschillende gezichtspunten
worden vastgelegd. Het systeem kent
bijzonder uitgebreide gegevensopvraaglaciliteiten. Het MalS-systeem maakt gebruikt van de gegevens die in het FISsysteem zijn opgeslagen. Hetzelfde geldt
voor het VIS-systeem dat ook gebruik
maakt van gegevens en rubrieken die in
het FIS-systeem aanwezig zijn. Vanuit het
VIS-systeem, het MalS-systeem en het
PSIS-systeem worden de boekingen gemaakt voor het FIS-systeem.
De verwerking van deze boekingen uit
deze systemen kunnen zonder handmatige werkzaamheden in het FISsysteem worden verwerkt.
Het materiaalinformatiesysteem
Het materiaalinformatiesysteem, ingevoerd in 1986, heeft alle functies waarover een materiaalbeheersingssysteem
dient te beschikken. In het systeem zijn
faciliteiten aanwezig voor alle inkoopactiviteiten, het doen van bestellingen, het
vastleggen van materiaalreservcringen, de
materiaalverantwoording, het verwerken
van magazijnmutaties, de minimumvoorraad signalering, enzovoort. Bij dit
systeem is ook voor een deel centrale en
voor een deel decentrale verwerking gerealiseerd.
Hetpersoneelinformatie- en salarissysteem
In 1988 is het personeelinformatie- en
salarissysteem in gebruik genomen door
de afdeling Personeelszaken en door de
salarisadministratie voor de berekening en
uitbetaling van de salarissen. Met het
systeem wordt ook de aan- en afwezigheidsregistratie gevoerd (verlofadministratie enzovoort).

Het systeem bevat alle voor de afdeling
personeelszaken benodigde gegevens. Dit
systeem kent extra beveiligingen en een
bijzondere toegangsauthorisatie waarborgt
de privacy.
Laboratorium informatie management systeem
Het systeem beschikt over de functies die
aan een I.IMS-systeem gesteld worden.
Dit systeem is in 1985 ontwikkeld voor de
stichting Waterlaboratorium-Oost, waarbij
de WOG de mogelijkheid heeft om op
haar locaties via beeldschermen en printers over haar recente en historische
laboratoriumgegevens te beschikken. Het
systeem kent een aantal functies zoals
voor de opbouw van de gegevensverzamelingen, het plannen van uit te voeren
monsternamen, het inloggen van ontvangen monsters, het volgen van de monsters door het laboratorium, het vastleggen
van de onderzoeksresultaten, de rapportage van de onderzoeksresultaten, het
factureren van de verrichte onderzoeken
en andere werkzaamheden en het vervaardigen van opdrachten voor monsternemers, liet systeem beschikt over uitgebreide informatie-opvraagfaciliteiten.
Verder vervaardigt het systeem naar behoefte overzichten voor het management
over de planning van de werkzaamheden
en de voortgang van de produktie.
Kantoorautomatisering
In 1987 werd een programmapakket voor
kantoorautomatisering van IBM aangeschaft, waarin naast tekstverwerking
ook de archivering, de postverwerking en
het agendabeheer is opgenomen. Met uitzondering van het agendabeheer zijn de
overige toepassingen in gebruik genomen.
Beschikbaarheid van informatie
Voor alle systemen van het management
informatie systeem geldt dat alle informatie steeds tot het laatste moment bijgewerkt, op het beeldscherm beschikbaar
is voor alle medewerkers die deze informatie nodig hebben. Dit geldt zowel voor
de medewerkers op alle afdelingen van
het hoofdkantoor als voor de medewerkers in de magazijnen en op de
districtskantoren.
Kosten
In het in 1980 opgestelde automatiseringsplan werd van de doelstelling uitgegaan dat de kosten van de totale administratieve gegevensverwerking niet zouden
stijgen. Met andere woorden, de hogere
lasten van de automatisering van de
informatieverwerking zouden gecompenseerd moeten worden door lagere kosten
bij de voor- en nabewerking van de
administratieve gegevens.

In 1980 bedroeg het aantal aansluitingen
circa 126.000 en het aantal administratieve
medewerkers op het hoofdkantoor en de
districtskantoren met inbegrip van het
magazijnpersoneel, maar exclusief de
buitendienstmedewerkers, van de meteropname en de incasso, in totaal 44.
Per ultimo 1988 bedroeg het aantal aansluitingen circa 167.000 en het aantal
administratieve medewerkers 37.
De totale investeringskosten in software
(programmatuur) van de ingevoerde
informatiesystemen (verbruikersinformatiesysteem, financieel informatiesysteem, materiaalinformatiesysteem,
personeels-en salarisinformatiesysteem,
alsmede tekstverwerking, postbehandeling
en archivering) bedroegen over de
periode 1982 tot en met 1988 rond
f 1.500.000,-waarvan ongeveer f500.000,aan personeelskosten van eigen medewerkers voor het vervaardigen van
functionele systeemontwerpen, het testen
van programma's en het invoeren van
informatiesystemen.
Daar deze programmatuur voor een belangrijk deel voor rekening van meerdere
bedrijven werd ontwikkeld, dan wel werd
gekocht, waren de totale investeringskosten in software voor de WOG over de
periode 1982 tot en met 1988 ruim
I'950.000,-. Dit komt jaarlijks overeen met
een bedrag van circa f 1,- per perceel.
De totale kosten van de geautomatiseerde
gegevensverwerking in 1988, omvattende
het aandeel in de kosten van computerapparatuur en personeel van het
Computercentrum Waterleidingbedrijven
te Zwolle, de kosten voor datacommunicatie, de kosten van programmatuur en de kosten voor lokale apparatuur
(60 beeldschemermen en printers) op het
hoofdkantoor en de districtskantoren bedroegen circa f 3,75 per aansluiting. In
1980 was dit ongeveer f 1,50.
De kosten voor de totale administratieve
gegevensverwerking en informatievoorziening, met inbegrip van de kosten van
meteropname en incasso, daalden van
f 2 6 , - per aansluiting in 1980 tot 1 2 1 , - per
aansluiting in 1988. Hierbij valt nog op te
merken dat de gemiddelde loonkosten
(salarissen en sociale lasten) van het
administratief personeel in dezelfde
periode met rond 10% stegen.
Veranderingen in werkwijze enorganisatie
De werkwijze op de afdelingen die nu met
geautomatiseerde systemen werken is ingrijpend veranderd. Door de geleidelijke
invoering echter zijn deze wijzigingen
bijna ongemerkt gerealiseerd.
De wijziging die het meest opvalt, is de
dagelijkse verwerking. De totale te verrichten werkzaamheden worden gelijk-
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matig over alle werkdagen verdeeld en
piekvorming komt nagenoeg niet meer
voor. De actualiteit van de gegevens is
verhoogd. Hierdoor zijn minder aanpassingen, correcties, anuleringen, terugboekingen enzovoort nodig. De informatieverstrekking aan interne gebruikers en aan onze klanten is verbeterd
en vergemakkelijkt.
Conclusies
Automatisering in een overheidsomgeving
staat bekend als een weerbarstige materie.
Gebleken is echter dat de ontwikkeling,
bouw en implementatie van een totaal
geïntegreerd management informatiesysteem geen utopie behoeft te zijn. His is
echter dat vooraf een aantal voorwaarden
wordt voldaan te weten:
Een totaalplan
Een totaalplan, waarin de uiteindelijke
situatie na het gereed komen van alle
systemen, en de uitgangspunten zijn vastgelegd. In dit plan wordt beschreven uit
welke informatiesystemen het totale
systeem zal worden samengesteld en in
welke volgorde en op welke tijdstippen de
verschillende systemen in gebruik zullen
worden genomen. Voorafgaande aan de
bouw van elk systeem moeten de
systeemgrenzen van dat systeem worden
vastgelegd en de interfaces met de andere
systemen. Maak een realistische planning,
zodat het niet nodig is deze planning
tijdens het traject bij te stellen.
Interneorganisatie
Automatiseren wil niet zeggen; met behulp van een computer doen, wat je
vroeger met de hand deed. Beschrijf vooraf de informatiebehoefte; stel vast welke
informatie in de toekomst nodig is. Bepaal
aan de hand van deze informatiebehoeften
de eisen waaraan het systeem moet voldoen en bepaal deze eisen niet op basis
van de thans aanwezige informatie. Hen
deel van de in de 'handmatige' situatie
moeizaam te verkrijgen informatie moet
met behulp van het nieuwe systeem gemakkelijker verkregen kunnen worden
bij de inventarisatie van de informatiebehoeften zal ook blijken dat een deel van
die informatie niet meer relevant is). Stel
vooraf de gevolgen vast voor de interne
organisatie, de veranderende wijze van
werken, de routing van gegevens,
formulierenstromen, interne controles
enzovoort. In de praktijk is gebleken dat
de aantallen eenvoudige handelingen
sterk zijn afgenomen, daarvoor in de
plaats zijn werkzaamheden gekomen die
de inzet van meer geschoolde medewerkers nodig maakt. Stem het aanstellingsbeleid hierop af. Spreek al deze

zaken door met alle betrokken medewerkers eerst globaal het totaalplan, en
later in detail de punten die ieder persoonlijk op de werkplek betreffen. Op
iedere afdeling is minimaal een materiedeskundige nodig die voorstander is van
automatisering, die zijn postievc houding
overbrengt naar de collega's en die op de
betreffende afdeling de invoering van het
systeem leidt, voorstellen doet tot verbetering en uitbreiding en tijdens het
gebruik van hel systeem, een aantal
systeembeheerders taken zoals het opstellen van een produktieplan, het bewaken van het produktieplan en het
beoordelen van de uitvoerresultaten op
zich neemt. Automatiseren is voor het
grootste deel organiseren. De mate waarin
vooraf de benodigde organisatorische
voorzieningen zijn getroffen bepalen de
mate van het succes van een nieuw informatiesysteem.
Voor het doen slagen van automatiseringsprojecten is het voorts noodzakelijk dat deze niet geforceerd in een te
korte periode verwezenlijkt moeten
worden. Bij het automatiseren van de
informatievoorziening is daarom de
mentaliteit van een MARATHON-loper
vereist en niet die van SPRINTER.
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Afscheid directeur Hofhuis
van W Z H O
Op 1juni 1989 legt ing. B.J. Hofhuis
zijn functie neer als directeur van de
NV Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost. '1er gelegenheid hiervan wordt op
18 mei een afscheidsbijeenkomst
gehouden in het zalencentrum 'Kunstmin',
Boelekade 67 te Gouda. De bijeenkomst
zal beginnen om 15.00 uur en om
16.30 uur worden gevolgd door een
receptie.

Tl Delft

Nieuws uit de
vakgroep gezondheidstechniek
& waterbeheersing
Mededelingen van de
vakgroep

consolidatiecoëfficiënt en doorlatendheid uit
dissipatieproeven. Interpretatie van verkregen
resultaten en toetsing aan op andere wijze verkregen resultaten.
H.J. ten Hoorn
O n d e r z o e k n a a r de b e z i n k i n g s e i g e n s c h a p p e n
van rioolslib
(begeleiding: Koot/Kop/Veldkamp)
In het kader van thema 6: 'Gedrag van slib in gemengde rioolstelsels' van het N W R W , onderzoek
in het laboratorium van Gezondheidstechniek uitgevoerd naar de bezinkingseigenschappen van
rioolslib uil gemengde rioolstelsels van 2 representatieve gebieden ('s-Hertogenbosch en Valburg)
met behulp van zelf ontwikkelde apparatuur.
Inventariserend onderzoek problematiek
baggerberging
(begeleiding: Kop/Sicbcrs)
l'en behoeve van het bergen en zo mogelijk verwerken van 350.000 m ' verontreinigde baggerspecie per jaar afkomstig uit de provinciale waterer
van de provincie Utrecht: inventariserend onderzoek naar mogelijke wijzen van storten en verwerking in relatie tot gevolgen voor het milieu met
name het grondwater.
E. !.. Kleyn
'Hoe kan het ook anders'
(begeleiding: Koot/Kop/Huiswaard)
Onderzoek naar niet-conventionele methoden voot
behandeling van het afvalwater in de AWZI
Haarlcm-Waarderpolder. Ingegaan is op het effect
van de in de eisen genoemde parameters BZV, N,
zwevende stof en P. Op grond van de in de
toekomst te verwachten lagere-belasting is de
installatie doorgerekend. Voor de beluchting zijn
deeloplossingen geselecteerd en daarvan de nietconventionele onderzocht. Uiteindelijk is de keuze
gevallen op het iets meer conventionele AB-proces
K o s t e n v e r g e l i j k i n g v a n twee v a r i a n t e n voor d<
awzi H a a r l e m - W a a r d e r p o l d e r m e t de
contante-waardemethode
(begeleiding: Knappert)
In de aanvang zijn twee geheel verschillende afvalwaterzuiveringsmethoden uitgewerkt, waarvan er
een van deze twee op een bepaalde plaats moet
worden gebouwd. Vervolgens zijn de directe
financiële kosten van de twee ontwerpen en van de
totale bedrijfskosten gedurende 40 jaar uitgewerkt.
II. Wolters
S a n i t a i r e v o o r z i e n i n g e n in L i m a a n s e
krottenwijken
(begeleiding: Kop/v. d. Heide)
In ISl'-verband is onderzoek verricht naar
mogelijkheden om in een krottenwijk van Lima
door middel van een nieuw systeem van afvalinzameling en de introductie van latrines een
bijdrage te leveren aan de gezondheidssituatie.
Tijdens een veldwerkperiode is bij onder andere
enquêtes en experimenten nauw samengewerkt me
de plaatselijke bevolking. Het onderzoek is mede
ondersteund door de NOVIB.

Bij de vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing zijn in februari 1989 de volgende
personen afgestudeerd:

R o u g h i n g Filtration
(begeleiding: Kop/Visseher (IRC)
Roughing Filtration betreft een literatuurstudie en
een verslag van een veldonderzoek, uitgevoerd in
Cali (Golombia) met betrekking tot diverse nietklassieke voorfiltratiesystemen, voorafgaand aan
langzame zandlïltratie.

G. M. V. M. E m m e n
B e p a l i n g van b o d e m c o n s t a n t e n uit d i s s i p a t i c proeven
(afit. comm: Van Dam/Verruijl/Rockclman/
Van Mazijk/De Lange)
Uitwerken van een theoretische oplossing voor

The Colegio Colombo-Britanico Water
Treatment Plant
(begeleiding: Kop)
Ontwerp en toezicht op de uitvoering voor het
herstel en de verbetering van een drinkwaterbereidingsinstallatie in Golombia.

