Ontwikkeling vandeVakgroep Gezondheidstechniek THDelft
in delaatste 20jaar

In 1964namprofessor W.F.J. M Krul
afscheid vandeTHDelft alshoogleraar inde
Gezondheidstechniek aandeafdeling der
Weg- en Waterbouwkunde.
In het blad Water (1964, blz. 207en208)
werden enige indrukken vanzijn afscheidscollege gegeven. Onder het begrip
gezondheidstechniek verstond hij:'de
technische vormgeving aanhet levensmilieu
van de mens methetoogop bescherming
tegen ziekte enbevordering van gezondheid'.
De maatschappelijke situatie beschouwend
constateerde hij,dat onsland (toen) inde
industrialisatie nogverachter stond bijde
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Verenigde Staten endatmede alsgevolgvan
het inhalen vandeze achterstand inde loop
van deeeuwopeen5xzogroot watergebruik
gerekend moest worden alsmede opeenzeer
grote toename vandeproduktievan
afvalwater. Dit zoutoenemende waterverontreiniging metzich brengen, waar
tegenover hogere kwaliteitseisen zouden
komen testaan voor proceswater inde
industrie, deproduktie van hoogwaardige
tuinbouwprodukten, de drinkwatervoorziening en derecreatiebehoeften vandesnel
groeiende bevolking. Hijwasvanoordeeldat
in de nabije toekomst naast de drinkwatervoorziening ookopgrote schaal de zuivering
van industrieel- en huishoudelijk afvalwater
op een algemeen zuiveringsplan voorhet
gehele land noodzakelijk zouzijn.
Nooit wasereen tijd geweest, waarin de
ambachtelijke verwezenlijking van erkende
normen zozeer de impuls vanhet nieuwe
behoefde, gesproten uithet speurende
experiment. Naar zijn mening waren dein
ons land aanwezige deskundigheid ende
bestaande organisaties instaat ombij
voldoende samenwerking het noodzakelijke
speurwerk teverrichten. Bovendien zoubij
het academisch onderwijs ophetspeciale
gebied vandegezondheidstechniek rekening
gehouden moeten worden metdeeisenvan
de nieuwe tijd.
Praktisch alle verwachtingen vanprof. Krul
zijn realiteit geworden metuitzonderingvan
de stijging van hetwatergebruik. In 1983was
dit circa 1.8xzogroot alsin 1963ende
verwachting isdathetaanheteind van deze

eeuw circa 2,5 (à3)xzogroot zalzijn als in
het begin vandejaren zestig.
Prof. Krul werd in 1964alsgewoon
hoogleraar opgevolgd door prof. ir.
L. Huisman. De noodzakelijke aanpassing
van het academisch onderwijs inde
gezondheidstechniek aandesnel groeiende
maatschappelijke ontwikkeling heeft
prof. Huisman met voortvarendheid
aangepakt; evenzo deaanpassing aande
wetenschappelijke ontwikkeling. In deze
wetenschappelijke ontwikkeling heeft hij
persoonlijk een opmerkelijke, zelfs internationale rol gespeeld.
Twintig jaar geleden washet gezondheidstechnische college-programma alsvolgt
samengesteld.
Basisstudie (alle studenten weg-en
waterbouwkunde)
Gezondheidstechniek - 2 semesteruren*
De civiel-ingenieur inde openbare
gezondheidszorg. Kwaliteitsbeheersingvan
het water alsonderdeel vande algemene
waterhuishouding. Oppervlakte- en grondwaterverontreiniging. Natuurlijke
zuiveringsprocessen.
Eindstudie (alleen voor doctoraalstudenten
in de gezondheidstechniek)
Watervoorziening, bijzondere onderwerpen
— 2 semesteruren
Wettelijke, organisatorische, economische
en constructieve grondslagen voorhetmaken
van ontwerpen ophetgebiedvandewinning,
zuivering en distributie vanwater voor
* 1 semesteruur = 13college-uren.

huishoudelijke enindustriële doeleinden.
Riolering enzuivering vanafvalwater
— 2 semesteruren
Rioolstelsels en hunonderdelen. Uitvoering
en exploitatie. Zuivering van afvalwater.
Algemene hygiëne en epidemiologie
— 2 semesteruren
Geneeskundige grondslagen vande
gezondheidstechniek (elementen vande
volksgezondheid, hygiëne vanwater, lucht,
bodem, woning endebetekenis van sanitaire
maatregelen).
Microbiologie vandrink- en afvalwater
— 1semesteruur
Scheikunde vanwateren afvalwater
— 1semesteruur
Het programma omvatte derhalve 2verplichte semesteruren voor alle afdelingsstudenten
en 8verplichte semesteruren voordie
studenten, diegezondheidstechniek als
eindstudie hadden gekozen. De inhoudvan
de vakken wasin hoofdzaak een beschrijving
van de praktijksituaties.
Het aantal personen datwetenschappelijk en
technisch deze opleiding verzorgde in 'fulltime' en 'part-time' werk bedroeg vierà vijf.
Op initiatief vanprof. Huisman gaat de
omvang ende inhoud vande opleiding
gezondheidstechniek zichnusnel ontwikkelen. Dit geldt trouwens voorde gehele
civiel-technische opleiding. Alsgevolg
hiervan wordt inhetcursusjaar 1968-1969
een begin gemaakt meteen ingrijpende
herziening van het studieprogramma.
De uitbreiding iszodanig datdestudentin
het derde jaar eenkeuze moet maken uiteen
drietal studie-richtingen eninhetvierde jaar
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Benodigde hoeveelheden drink- en
gebruikswater; opslag, transport en
distributie. Inzameling en transport van
afvalwater; rioolstelsels en onderdelen
daarvan. Hoeveelheid vaste afvalstoffen,
afvoer in en buiten de woning.
Winning en zuivering van drinkwater,
behandeling van zwemwater, inzameling en
behandeling van afvalwater - 2 semesteruren
Kwaliteitseisen voor drink- en gebruikswater,
winning van grond- en oppervlaktewater;
waterzuivering door aëratie,bezinking en
filtratie. Behandeling van zwemwater.
Hoedanigheid van afvalwater: fysischchemische en biologische behandeling van
afvalwater; slibverwerking.

Inaugurele rede.

zijn verder gespecialiseerde afstudeerrichting
moet vaststellen. In het cursusjaar 1972-1973
isdeze herziening voltooid. Er heeft dan een
splitsing plaatsgevonden inzeven studierichtingen na de propaedeuse. Eén van deze
richtingen isde civiele gezondheidstechniek
geworden. Dit vakgebied wordt dan alsvolgt
omschreven:
'Gezondheidstechniek isdie tak van de
ingenieurs-wetenschap, die zich bezighoudt met het gebruik van technische
middelen tot verbetering van het milieu
waarin de mens woont, werkt en zich
ontspant. Civiele gezondheidstechniek
richt zich in het bijzonder op de milieufactor water en tracht het bovengenoemde
doel te bereiken door levering van goed
drink- en gebruikswater, verzorging van
betrouwbaar zwemwater, riolering en
zuivering van huishoudelijk- en industrieel
afvalwater, kwaliteitsbeheer van oppervlaktewater en grondwater. Het doel van
deze afstudeerrichting ishet opleiden van
ingenieurs die beter dan anderen in staat
zijn omwerken opditgebied te ontwerpen
en te bouwen'.
De kernvakken in civiele gezondheidstechniek in kandidaats- en eindstudie zijn
thans:
Algemene hygiëne en epidemiologie
— 2 semesteruren
Geneeskundige grondslagen van de gezondheidstechniek (elementen van de volksgezondheid, hygiëne van water, lucht,
bodem, woning en de betekenis van sanitaire
maatregelen).
Distributie van drinkwater, rioleringen
inzameling van vastestoffen - 2semesteruren

Technische waterzuivering — 3 semesteruren
Zuivering van grond- en oppervlaktewater
door aëratie; bezinkingen flotatie; coagulatie
en precipitatie; roosters,zeven en
micro-zeven; snelfiltratie en langzame zandfiltratie, oxydatie en adsorptie; desinfectie.
Gebruik van deze methoden voor de
behandeling van huishoudelijk en industrieel
afvalwater.
Behandeling van afvalwater — 3 semesteruren
Inzameling en transport van afvalwater.
Behandeling van afvalwater: fysischchemisch en biologisch. Aërobe en anaërobe
slibstabilisatie. Ontwerpen en berekeningen.

Verontreiniging en zelfreiniging
van oppervlaktewater en grondwater
- 2 semesteruren
Ecologische en kwaliteitscriteria. Zuurstofhuishouding van rivieren en estuaria.
Limnologische aspecten en eutrofiëring.
Thermische verontreiniging.
Winning en berging van oppervlaktewater
- 2 semesteruren
Inlaatwerken aan rivieren enmeren. Criteria,
plaatsbepaling, constructie.Spaarbekkens en
stuwmeren. Toepassingsmogelijkheden voor
drinkwatervoorziening, plaatsbepaling,
invloed op waterkwaliteit, constructie,
exploitatie.
Grondwaterwinning — 2 semesteruren
Grondwaterstandsverlaging door waterwinning met drains, kanalen, verticale en
radiale putten. Maximaal mogelijke en
maximaal toelaatbare onttrekking. Aanleg
en constructie van winningsmiddelen.
Kunstmatige grondwateraanvulling
- 2 semesteruren
Grondwaterstromingen bij oeverfiltratie
en bij kunstmatige infiltratie met vijvers,
kanalen of puttenreeksen. Kwaliteitsveranderingen bij stroming door de
ondergrond. Ontwerpcriteria.

Verwerking van vaste afvalstoffen
— 1semesteruur
Samenstelling en analyse vaste afvalstoffen;
verwerkingsmethoden, verbranden,
composteren, gecontroleerd storten.
Luchtverontreiniging — 1 semesteruur
Energievoorziening — 1 semesteruur
Bronnen van energie, energiekosten,
pompen, motoren, opzet en inrichting van
gemalen en pompstations, bouwkundige
voorzieningen, kosten van pompstations.
Ontwerpen van gezondheidstechnische
werken — 2 semesteruren
Historische ontwikkeling, ontwerpfasen,
ontwerpteam, programma van eisen, vaststelling van bedrijfsgrootte, optimalisatie van
het totaalproces, reserves en bedrijfszekerheid, invloed van het ontwerp op de
kostprijs, organisatie inontwerp en
aanbestedingsfase.
Microbiologie - 2 semesteruren
Grondslagen van demicrobiologie van drinken afvalwater.
Scheikunde - 3 semesteruren
Basistheorie, scheikunde van afvalwater en
drinkwater.
Naast deze kernvakken in de kandidaats- en
eindstudie iser voor de eindstudie nog een
aantal keuzevakken.

De receptie na de inauguratie.

Waterzuivering bijzondere onderwerpen
— 1semesteruur
Systemen van waterontzouting.
Tertiaire behandeling van afvalwater
- 1semesteruur
Polijsten van effluent; vermindering van de
hoeveelheid zwevende stof en de reductie
van zuurstofonttrekkend materiaal. Fosfaaten stikstofverwijdering. Desinfectie.
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Industrieel afvalwater en kunstmatige
slibverwerking — 2 semesteruren
De hoedanigheid van industrieel afvalwater.
Industrietypen en zuiveringsmethoden.
Verbeteren van de filtreerbaarheid van
slib: chemisch, thermisch en fysisch.
Ontwateringsapparatuur. Thermisch drogen
en verbranden. Voorbeelden van slibverwerkingssystemen.

Stofkringlopen; biologie en populatie
dynamica; voedselkringloop en energiestroom; toxicologie. Toepassing op het
waterbeheer.

Procestechnologie — 2 semesteruren
Kwaliteitsrelaties tussen grondstof en
produkt; technologische aspecten van
zuiveringstrappen; ontwerp van zuiveringssystemen; analyse van bestaande zuiveringssystemen; procescontrole.
Naast deze opvallende uitbreiding en
intensivering sinds de tweede helft van de
jaren zestig van het onderwijs isook het
wetenschappelijk onderzoek in het
laboratorium voor gezondheidstechniek
aanzienlijk toegenomen. De realisatie
daarvan wasalleen mogelijk door belangrijke
uitbreiding van het aantal medewerkers.
In het cursusjaar 1972-1973 bestond de
wetenschappelijke staf (full-time, part-time,
inclusief hoogleraren en lector) uit
10 personen en de technische staf uit
4 personen.
Niet alleen de sectie gezondheidstechniek
maar de gehele afdeling der Weg- en
Waterbouwkunde was aanzienlijk gegroeid.
Ruimtelijk kon ditworden opgevangen inhet
nieuwe gebouw, dat in 1973 in gebruik werd
genomen. De naam van de afdeling
veranderde: in 1975 werd 'Weg- en waterbouwkunde' veranderd in 'Civiele Techiek'.
Na het cursusjaar 1972-1973ontwikkelde de
opleiding indegezondheidstechniek zich nog
verder totdat rond 1980 de grootste omvang
werd bereikt.
In het derde cursusjaar, na het 5e semester,
moet door de student zijn afstudeerrichting
worden gekozen. Het aantal kernvakken
moest daarom als volgt worden uitgebreid.
Lange golven — 2 semesteruren
Basisvergelijkingen. Lange golfvergelijkingen
over open engesloten leidingen.Analysevan
lange golven. Oplossingsmethoden,
harmonische methode en karakteristieke
methode. Toepassingen voor rivieren,
estuaria c.s. waterslag in gesloten leidingen.
Grondwatermechanica — 2 semesteruren
Basisbegrippen. Elementaire problemen.
Benaderingsmethoden. Analogons. Niet
permanente stromingen.
Bouwfysica — 2 semesteruren
Energiebewust ontwerpen. Niet stationair
warmtetransport. Zonwering. Dampdiffusie.
Geluidsisolatie. Dagverlichting, hemelfactor,
daglichtfactor. Kunstverlichting.

Rectoraatsoverdracht.

Ecologie — 1semesteruur
Literatuurstudie: ecologie, maatschappijleer,
luchtverontreiniging.
Geologie - 2 semesteruren
Principes ingenieursgeologie. Methoden van
terreinonderzoek. Reacties ondergrond op
civieltechnische kunstwerken.
De vakken Technische waterzuivering en
Verwerking van vasteafvalstoffen werden
uitgebreid tot resp. 4 en 2 semesteruren.
Uit het vak Behandeling vanafvalwater werd
de 'inzameling en het transoport' overgebracht naar een apart keuzecollege en
'behandeling' uitgebreid.
Het vak Luchtverontreiniging (1 semesteruur)
werd afgevoerd. Niet omdat het vak als
zodanig onbelangrijk werd geacht. Integendeel, er zou voor een goede behandeling veel
meer tijd aan moeten worden besteed.
Deze tijd was echter niet meer beschikbaar
en luchtverontreiniging isin feite geen
onderdeel vandecivielegezondheidstechniek.
Het aantal keuzevakken ismet een drietal
uitgebreid.
Watervoorziening en afvalwaterzuivering in
ontwikkelingslanden — 1semesteruur
Uitgangspunten en systemen van watervoorziening. Kleinschalige projecten van
afvalwaterzuivering.
Inzameling en transport van rioolwater
— I semesteruur
Rioolwatersystemen. Ontwerpgrondslagen.
Gemengde, gescheiden en verbeterde rioolstelsels. Bergings- en bezinkingsreservoirs.
Zinkers en doorpersingen. Gemalen en
persleidingen. Onderhoud en exploitatie.
Bijzondere afvoersystemen.
Limnologie — 2 semesteruren
Kennis van zoete oppervlaktewateren.

Ter uitvoering van onderwijs en onderzoek
werd het aantal medewerkers opnieuw
uitgebreid. De wetenschappelijke staf
bestaat nu uit 18personen en de technische
staf uit 10. Daarnaast zijn er 2 secretaressen.
De wetenschappelijke staf evenals de nietwetenschappelijke staf bestaat voor een deel
uit 'part-time' medewerkers. Het aantal
formatieplaatsen van de wetenschappelijke
staf bedraagt 12,1en van de niet wetenschappelijke staf 9,5.
Inmiddels zijn er, zoals algemeen bekend is,
aan het hoger onderwijs ingrijpende
wijzigingen opgelegd. Het uitgangspunt is
een twee fasen structuur, waarbij in de eerste
fase met een cursusduur van vierjaar de
bestaande opleidingen moeten worden
gerealiseerd. Het karakter en de inhoud van
de tweede fase isnog in discussie.
In september 1982 isde vierjarige opleiding
begonnen.
Voorts moet in de periode tot 1989 het
aantal formatieplaatsen (wetenschappelijk
en niet-wetenschappelijk) verminderd
worden. Voor de sectie civiele gezondheidstechniek betekent dit een teruggang van
totaal 23,7 in het begin van dejaren tachtig
tot totaal 17,2 in hetjaar 1989 (8,6 wetenschappelijk + 8,6 niet-wetenschappelijk),
een teruggang van ruim 27%.
Ook het aantal vakgroepen binnen de
afdeling der Civiele Techniek moet aanzienlijk worden teruggebracht. In deloopder tijd
is dit aantal tot 21 uitgegroeid. Door
samenvoegingen zal het aantal vakgroepen
met ingang van 1985teruggebracht worden
tot 6; de vakgroep Gezondheidstechniek zal
samengevoegd worden met de vakgroep
Waterbeheer.
Het onderwijsprogramma en de wijze van
uitvoering van de nieuwe opleiding
Gezondheidstechniek isnog niet definitief
vastgesteld. Als uitgangspunt wordt een zo
goed mogelijke aanpassing aan de maatschappelijke ontwikkelingen gebruikt.
Hiervan iseen analyse gemaakt waarbij drie
vakgebieden zijn onderscheiden namelijk
Drinkwatervoorziening, Inzameling,
transport en behandeling van afvalwater en
Kwaliteitsbeheer. De analyse is onderstaand
samengevat.
a. Drinkwatervoorziening
Dit vakgebied omvat de winning,de berging,
het transport, de zuivering en de distributie
van drinkwater.
Als bronnen voor de drinkwatervoorziening
worden grond- en oppervlaktewater gebruikt.
Na winning en transport moeten beide
soorten water worden gezuiverd. In de opzet
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en de uitwerking van de zuiveringstechnieken
bestaat een zeer lange ervaring. Desondanks
zijn er speciaal in de huidige tijd een aantal
problemen naar voren gekomen, die van
grote invloed zijn op deze zuiveringssystemen
en op de technische uitwerking daarvan.
Twee nieuwe ontwikkelingen hebben hiertoe
bijgedragen met name die van chemische
analysetechniek en die van de toxicologische
kennis. Hierdoor zijn in principe de gevaren
voor de gezondheid bekend geworden van
een groot aantal stoffen. Dit heeft er toe
geleid dat de kwaliteitseisen zowel van
drinkwater alsook van de bronnen beduidend
strenger zijn geworden wat ook van
technische invloed isop de waterwinning en
de waterzuivering.
In het oppervlaktewater zijn in Nederland in
de laatste jaren niet onaanzienlijke
verbeteringen opgetreden. Desondanks
treden er perioden op dat niet aan de
kwaliteitseisen wordt voldaan. Dit betekent
dat rechtstreekse onttrekking van oppervlaktewater niet meer verantwoord isen dat
er berging moetworden gecreëerd—hetzijvia
open bekkens, hetzij via bodeminfiltratie waardoor een selectief innamebeleid
mogelijk isen natuurlijke zelfreiniging
optreedt. In de daarop volgende drinkwaterbereiding zijn alsgevolgvan de nieuwe
kwaliteits- en toxicologische inzichten
beduidend gecompliceerdere zuiveringssystemen nodig, die veelal noodzaken tot
nieuwbouw of aanpassing van de bestaande
bedrijven.
Ook de winning en zuivering van grondwater
is thans niet meer probleemloos. Enerzijds is
dit het gevolg van de sterk toegenomen
belangen van natuur en milieu en landbouw
hetgeen betekent, dat diepgaande studies
moeten worden verricht ter bepaling van de
invloeden van nieuwe (en vaak ook al
bestaande) grondwaterwinningen en dat
daarnaast ook alternatieven grondig moeten
worden beschouwd. Anderzijds iser een
groeiende achteruitgang van de grondwaterkwaliteit. Dit betekent een toenemend
belang van de bescherming van grondwater
alsmede een toenemende aanpassing van de
grondwater gebruikende drinkwaterzuiveringssystemen. Naastde waterwinningsen zuiveringsproblematiek begint tevens het
onderzoek naar de mogelijkheden tot
optimalisatie en integratie van drinkwaterzuiveringsbedrijven en de eventuele
uitvoering daarvan belangrijk te worden.
Dit komt voort uit de beperkingen in de
winningsmogelijkheden van grond- en
oppervlaktewater en de moeilijke
economische/financiële situatie.
Het voldoen aan de zich ontwikkelende
wensen en eisen isvan belangrijke invloed op
bedrijfsontwerp, bouw, aanleg en beheer en
vereist daarnaast ook fundamenteel en
praktisch onderzoek. Uiteraard isde civiele

Koninklijke

onderscheiding.

techniek niet de enige disciplinedie hierbij is
betrokken. Bij de bepaling van beleidslijnen
en nonnen spelen onder andere chemische
technologie, toxicologie, ecologie en
economie mede een belangrijke rol. Steeds
zal echter de vraag opkomen naar de
technische uitvoerbaarheid en optimalisatie.
Bij de beantwoording hiervan speelt de
ingenieur, gespecialiseerd in de civiele
gezondheidstechniek een hoofdrol.
Het studiepatroon van de vakgroep
Gezondheidstechniek sluit zich hierdan ook
zo goed mogelijk op aan, waarbij er tevens
rekening mee wordt gehouden dat het niet
alleen om nationale belangen gaat, maar ook
de inzet in het buitenland van toenemende
betekenis is.
b. Inzameling, transport en behandeling
van afvalwater
Volgens bestaande plannen moet voor
onbepaalde tijd 900-1.200 miljoen gulden
per jaar worden besteed aan ontwerp, aanleg
en vervanging van rioolleidingen en aan
onderhoud. De helft van de genoemde
bedragen moet worden uitgegeven aan
vervanging van bestaande verouderde,
ontoereikende en aangetaste rioolleidingen.
De aanleg, het beheer en het onderhoud van
rioolstelsels berust bijde gemeenten; het
transport en de behandeling van rioolwater
bij circa dertig regionale waterkwaliteitsbeheerders. Thans wordt ca. 90% van het
afvalwater van huishoudens (van in totaal
14,2 miljoen inwoner-equivalenten) en rond
de 60% van het afvalwater van bedrijven
(van in totaal 12miljoen inwoner-equivalenten) door rioolstelsels afgevoerd.

Sedert het van kracht worden van de Wet
verontreiniging oppervlaktewater op
1december 1970wasde aandacht van de
Rijksoverheid en de regionale waterkwaliteitsbeheerders voornamelijk gericht
op de eliminatie van bezinkbare en
zuurstofbindende stoffen in biologische
rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Ruim 60%
van het aantal inwoner-equivalenten
afkomstig van huishoudens en bedrijven
wordt geëlimineerd inopenbare rioolwaterzuiveringsinrichtingen. De jaarlijkse
investeringen ten behoeve van de zuiveringstechnische werken tezamen met de door de
bedrijven te treffen interne en externe
maatregelen die nodig zijn om de waterverontreiniging terug te dringen kunnen
worden gesteld opcirca 1.200 miljoen gulden.
Intussen ligt het accent van het zuiveringstechnisch onderzoek niet meer alleen op de
eliminatie van bezinkbare en zuurstofbindende stoffen. Ten gevolge van onder
meer sterk stijgende kosten gemoeid met het
waterkwaliteitsbeheer, dekwetsbaarheid van
de Nederlandse oppervlaktewateren en
maatschappelijke invloeden wordt het
onderzoek in toenemende mate gericht op:
- de optimalisatie van zuiveringsprocessen;
- de ontwikkeling van technieken die het
mogelijk moeten maken in kleinere ruimten
met een beperkt terreinbeslag tegen
geringere kosten afvalwater te behandelen.
Hiervoor komen in aanmerking zowel
fysisch-chemische alsaërobe en anaërobe
processen, zoals biologische zuivering in een
gefluïdiseerd bed en anaërobe zuivering van
hoog geconcentreerde afvalwaterstromen;
- de slibproduktie, slibbehandeling en de
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eindbestemming van slib,waarbij in
toenemende mate de problematiek van het
gebruik van slib alsmeststof en voor
grondverbetering in het gedingis;
—de energetische vraagstukken waarbij
enerzijds gezocht moet worden naar
beperking van de energiebehoefte van
processen en anderzijds de energieproduktie
van anaërobe processen moet worden
opgevoerd en geoptimaliseerd;
—de afvalwaterbehandeling in relatie tot
milieu-effecten waarbij niet alleen gedacht
moet worden aan de belasting van het
oppervlaktewater doch ook aan geluid- en
stankproblemen en de verspreiding van
aerosolen;
—het defosfateren en desinfecteren van
effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen
en de gevolgen daarvan voor het oppervlaktewater.
Van bijzonder belang isde bestudering van
de problematiek van de inzameling van
rioolwater waarbij vele complexe factoren
vanvooral fysische aarddieelkaar wederzijds
beïnvloeden en die bovendien sterk variëren
een rol spelen. De kostenaspecten en de
kwetsbaarheid van de Nederlandse
oppervlaktewateren eisen daarom onderzoek naar de vuilemissie van rioolstelsels
waarbij naast de ontwikkeling, bestudering
en optimalisering van emissiemodellen
langdurig en uitgebreid onderzoek in de
praktijk nodig isnaar het functioneren van
rioolstelsels en de fysische, chemische en
biologische gevolgen vandevuilemissiesvoor
het oppervlaktewater. De uitkomsten spelen
mede een belangrijke rol bij het beleid ten
aanzien van de kwaliteitsbeheersing van het
oppervlaktewater in Nederland.
Prijsuitreiking.

Het gebouw voor Civiele Techniek aande Stevinweg

c. Waterkwaliteitsbeheer
Op het gebied van het waterkwaliteitsbeheer
van oppervlaktewater isde ontwikkeling in
de afgelopen jaren gekenmerkt door een
overgang van een emissiebeleid naar een
combinatie met een immissiebeleid (waterkwaliteitsaanpak). De doelstelling van het
waterkwaliteitsbeheer isvolgens het
Indicatief Meerjarenprogramma Water
1980- 1984 (IMP) primair van ecologische
aard. Het IMPvindt zijnoorsprong indeWet
verontreiniging oppervlaktewater.
Op grond van deze Wet dient het beleid in
waterkwaliteitsplannen te worden vastgelegd. Deze waterkwaliteitsplannen worden
voor de Rijkswateren opgesteld door de
Rijksoverheid en voor de niet-rijkswateren
door de provincies. De volgende elementen
maken hiervan een belangrijk onderdeel uit:
—inventarisatie van bestaande en gewenste
functies van het oppervlaktewater en
vastlegging daarvan op korte en lange
termijn;
—doelstelling met betrekking tot lozingen:
saneringsbeleid en met name de uitvoering
daarvan;
—inventarisatie van lozingen en modellering
van de oppervlaktewaterkwaliteit ter
voorspelling van de gevolgen van de
saneringsmaatregelen;
—prioriteitstelling van de sanering, onder
andere door middel van het modelmatig
voorspellen van een rangorde van kwaliteitsbaten van mogelijke saneringsmaatregelen;
—maatregelen gebaseerd op de passieve en
vooral actieve beheerstaak.
Hierbij gaat het ommaatregelen, tenemen in
de vorm van lozingsvergunningen (passief
beheer) en om afstemming van zuiveringstechnische en kwaliteitsverbeterende

maatregelen opdetebereiken waterkwaliteit
(actief beheer).
Als uitgangspunt voor de kwaliteitsbeheersing van grondwater dient de Wet op de
Bodembescherning. Reeds diverse malen is
kwaliteitsverslechtering geconstateerd.
Deze kan het gevolg zijn van diffuse
verontreiniging bijvoorbeeld door de landbouw, van geconcentreerde verontreiniging,
in hoofdzaak door bepaalde industrieën
danwei van een verkeerde vastvuilopslagof
incidenteel van een ongeval.
De ervaring heeft geleerd dat bij het
optreden van grondwaterverslechtering als
gevolg van bodemverontreiniging het herstel
een moeilijke en kostbare zaak is.
Het betekent veelaluitgraven en behandelen
van grote hoeveelheden grond en/of
langdurig oppompen van verontreinigd
water. Het gevolg hiervan isdat het beleid
thans sterk de kant van preventief beheer
uitgaat. Dit vereist onder andere het
vaststellen van milieuhygiënische
maatregelen met de controle daarop, het
uitwerken van verantwoorde vastvuilverwerkingssystemen alsmede het bepalen
van beschermingszones ter plaatse van
grondwaterwinningen. Voor dit laatste is
meestal het opstellen van hydrologische en
grondwaterkwaliteitsmodellen een
noodzaak.
Tot zover de samenvatting van de analyse.
Het evenwichtig houden van de maatschappelijke situatie of het aanbrengen van
noodzakelijke correcties vereist een goed
beleid. Bij deopstellingenuitvoering hiervan
speelt de civiel ingenieur gespecialiseerd in
de gezondheidstechniek een belangrijke rol.
Uiteraard isde civiele techniek niet de enige
discipline die bij deze problematiek is

Prof.HuismanEhrendoktorderUniversitätfür
BodenkulturinWien

betrokken. Bijdebepaling vande beleidslijnen en dedaaruit voortkomende
normstelling spelen onder andere chemische
technologie, toxicologie, ecologieen
economie mede eenbeduidende rol.Goede
communmicatie tussen de verschillende
disciplines isonmisbaar. Steedszalechterde
vraag opkomen wattechnisch uitvoerbaaris,
hoe het uitvoerbaar isenhoehetiste
optimaliseren. Door deaard vande werken
zal bij de beantwoording vandeze vragen de
ingenieur, gespecialiseerd indegezondheidstechniek metalsbasisdeciviele techniek
waarin onder meer deonmisbare vakonderdelen derwaterloopkunde, waterhuishouding enconstructieleer zijn
opgenomen een hoofdrol moeten spelen.
Zijn de beleidsbeslissingen genomen,dan
zullen dedaaruit voortvloeiende werken en
systemen moeten worden ontworpen en
uitgevoerd.
Ook hierbij speelt weer degezondheidstechnische civiel ingenieur eenhoofdrol zij
het dat devakgebieden der bouwkunde,
werktuigbouwkunde, elektrotechniek, meeten regeltechniek en andere hier mede bij
betrokken zijn. Het isechterdegezondheidstechnische civiel ingenieur wiensvakhetis
procesmatige waterzuiveringssystemen uitte
werken totbedrijfsinstallaties. Dat ookbij
het beheer vanbestaande installaties deze
specialisatie onmisbaar isspreekt voor
zichzelf.
Bij de aanpassing vanhet onderwijsprogramma zalgetracht worden de
bovenstaande analyse zoefficiënt mogelijk
als doelstelling te gebruiken.

Prof. Huisman undden holländischen
Problemlösungen ganz allgemein vieles
lernen konnte.
Die Bücher vonProf. Huisman 'Groundwater
Recovery' und'Artificial Groundwater
Recharge' (gemeinsam mitOsborne) gelten
hierzulande alsStandardwerke einer
praxisbezogenen Grundwasserhydraulik.
In Anerkennung derpersönlichen Leistungen
von Prof. Huisman aufdem Gebietder
Wasserwirtschaft undalsWürdigungder
niederländischen Wasserbaukunst im
allgemeinen wurde ihmschließlich imJahre
1983diewürde eines Ehrendoktorsder
Universität für Bodenkultur in Wien
verliehen unddamit die fachliche
Verbundenheit unterstrichen.

Gerne nehme ichdieEinladung der Schriftleitung vonH 2 0 wahr, umeinige Zeilenaus
österreichischer SichtzuderBedeutungvon
Herrn Prof. Dr.H.C.Leendert Huismanauf
dem Gebiet desWasserwesens beizutragen.
Prof. Huisman wurde 1969in Österreich
durch seinen Vortrag beim Kongreßder
International Water Supply Association
(IWSA) inWien metdemThema Trendsin
the design, construction andoperationof
filtration plants' bekannt. Zu diesem
Zeitpunkt warinÖsterreich dieTrinkwasseraufbereitung aufdie Verfahren der
Desinfektion beschränkt, die Trinkwassergewinnung ausden Seen desVoralpengebietes stand jedoch bereitszur Diskussion.
1973erginganProf. Huisman eine Einladung
des Österreichischen Wasserwirtschaftsverbandes, beidessen Seminar inRaach er
Referate über die'Dimensionierung einer
Grundwasseranreicherung' undüberdie
'Erfahrungen mitder Grundwasseranreicherung inHolland' hielt. Durch neue
wasserwirtschaftliche Projekte der Stadt
Wien unddesLandes Niederösterreich
wurde nun auch hier die Grundwasseranreicherung sehr aktuell, wobei man von

Univ. Doz.Dipl. Ing.Dr.Heinz Frischherz
Institut für Wasserwirtschaft,
Universität für Bodenkultur inWien
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