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NIEUWJAARSCONGRES VAN DE WATERSECTOR SFEERVOL EN
ACTUEEL

Vanmedicijnen wordt
waterniet beter
Opvrijdag 14januarivondopdeTUDelftwederomhetjaarlijkse nieuwjaarscongresvandewatersectorplaats.Bijna400prominentenuitdewaterwereld(ietsminderdanvoryjaar enmetdenadruk
opdednnkwatersector]troffen elkaarbijde57eVakantiecursusinDrinkwatervoorzieningende24e
VakantiecursusinRioleringenAfvalwaterbehandeling. HetthemaDoorwaterverbonden'werdop
eenontspannenengeanimeerdewijzeingevuld.Indewandelgangenentijdensdea/sluitendenieuwjaarsborrelverbondendedrink-enajvalwaterdeskundiaenzich,waarbijnieuweinitiatievenenvoornemernsvoorditjaar bedachtwerden.
DeopeningvandeVakantiecursus werd
traditiegetrouw verzorgddoordedecaanvan
defaculteit CivieleTechniekenGeowetenschappen,prof.LouisdeQuelerij.Hij melddedatdeTUDelft insamenwerking met
Stichting Wateropleidingen eennieuwe
deeltijdopleiding 'MasterofScienceWatermanagement' heeft ontwikkeldvoorwerknemersuit dewatersector met eenHBOopleiding.Zij kunnen invierjaar het
reguliereMasterofScience-diploma vande
TUDelft behalendooreenuitgekiendprogramma vandeeltijdles en (afstudeerprojecteninheteigen bedrijf

Drinkwatervoorziening
Ditjaar haddagvoorzitter prof Hans
vanDijk (TUDelft/Kiwa)zijn traditionele
jaaroverzichtDtinkwatergeschrapt.Dejaarlijkse'drinkwatersoap'overvijandige overnames,miljoenenklappers en smeergeldaffaires werdopgeofferd voorde'mystery
guest'.Voordatdeeerste'onbekende'gast
zijn opwachtingmaaktewistprof VanDijk
nogtemeldendatookditjaar weereen
recordwasgevestigd:alledirecteuren vande
waterleidingbedrijven hadden zichingeschreven,opéénna.
Deeerste'mysteryguest'wasir.Karst
Hoogsteen(WMD).Hijlichttehetplantoe
vandewatersector voorhulpverlening aan
noordwest-Sumatra,datvervolgensdoordrs.
TheoSchmitz(VEWIN)officieel werdaangebodenaandevice-ambassadeur vanIndonesië',deheerOratmangun(ziepagina7).De
tweede'mysteryguest'wasdr.JoopKruithof,
diesamenmet ir.PeerKamp,eindvorigjaar
eeninternationale doorbraakindewaterzuiveringmetUVenwaterstofperoxide heeft
gerealiseerdbijPWNinAndijk.JoopKruit4 I H 2 0 S2-2005

hoftoondedeaanwezigen invogelvluchtde
ontwikkelingvandenieuwezuiveringsstap.
Geneesmiddelen:wiensprobleemishet?
Deafgelopen periodeisveelonderzoek
verrichtnaarhetvoorkomenvangeneesmiddelen inwater.Inafvalwater, oppervlaktewaterensomsookingrondwater blijken
geneesmiddelen aangetoond tekunnen worden.De concentraties indrinkwarer liggen
echterveronderdetherapeutische dosesen
deveiligheidsgrenzen dieworden aangehouden.Volgensdrs.BertPalsma(STOWA)isde
besteaanpakmet betrekking totdedrinkwaterzuiveringomvooralsnoguit tegaan
vanhetALARA-ptincipe(AsLowAsReasonablyAchievable],helderte communiceren
naardeconsument enniet iedere afzonderlijkestofnatejagen.Daarnaast pleittePalsmavooreenevenwichtigeafweging tussen
verbeteringvandeverwijdering bijRWZI's
enbronmaatregelen, bijvoorbeeld bijziekenhuizen en viskwekerijen.
BertPalsma

Sjysteeminhetgrondwater
Prof TheoOlsthoorn (WaterleidingbedrijfAmsterdam),dieafgelopenjaaris
benoemd tothoogleraar Grondwaterwin-

TheoOlsthoorn
ningaandeTUDelft, gafeenlezingoverde
systeembenadering dienoodzakelijk isvoor
hetoplossenvanproblemen diesamenhangenmetgrondwater.Allereersttoondehijde
positievepunten endebeschikbaarheid van
grondwater,dewijze waaropgrondwaterstrominggestuurd wordtendewijze waaropgestuurd kanworden.Het laatste onderdeelgafinzicht indepotentievan
kunstmatige infiltratie alsalternatiefvoor
grondwatetwinning.Alsvoorbeeld berekendehij datvooreenstadalsAmsterdam een
oppervlakvan 136km2nodigisindien het
dtinkwater uitgrondwaterwinning moet
wordengeleverd.Inhetgevalvan kunstmatigeinfiltratie isditslechts 1,1km2.
HoeweldeEuropeseKaderichtlijn Water
veelmogelijkheden biedtvoormilieu en
drinkwatervoorziening, schuilenerook
gevaren intenaanzienvan kunstmatige
infiltratie.Zolijkt dehuidigeverdrogingstoestand vanbijvoorbeeld duingebieden
strijdig met eengoedekwantitatievetoestand,wordt kunstmatige infiltratie mogelijkgezienalshetpotentieel inbrengen van
verontteinigende stoffen enishetvooralsnogonduidelijk hoedeaanwezigheid van
kunstmatiggeïnfiltreerd waterindebodem
wordtgewaardeerd,aldus Olsthoorn.
DeRijnalsbronvoordrinkwater
Deafgelopen decenniaheeft dewaterkwaliteit vandeRijn eenspectaculaireverbereringdoorgemaakt.Hierin hebbende
watetleidingbedrijven langsdeRijn eengroterolgespeeld.Ditwasmogelijk doorzichte
verenigingen ineeninternationaal samenwerkingsverband, hetIAWR.Tochiser
bepaaldgeenrede-,omvoldaan achterover
teleunen,zosteldedr.PetetStoks(RIWARijn).Dekwaliteitsverbetering heeft namelijk vooralbetrekking opdeklassieke
verontreinigingen. Stoffen waardewarerleidingbedrijven vandaagdedaglast vanhebben(geneesmiddelen, reinigingsmiddelen,
geur-, kleur-ensmaakstoffen) vertonenjuis£
eentegenovergesteld beeld.
Doordat depubliekebelangstellingvooi
milieu minder isgeworden,isdeoverheidsbetrokkenheidookgedaald.VoordeRijaW*
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terbedrijvenheeft ditgeleidtoteenversterkte aandachtvoorgenoemde stoffen, voor
lobbyenvoorsamenwerking.Dedoelstellingdiezijhanteren isdatmeteeneenvoudige zuiveringdrinkwater moet kunnen
wordenbereiduitRijnwater. Hierbij iseen
aanvullend uitgangspunt dat niet-natuurlijkestoffen niet thuis horeninde bronnen
voordedrinkwaterbereiding. Om politieke
aandachttekrijgen endaarmee vroegtijdige
maatregelen tebewerkstelligen, steldeStoks
vooromdeconsument opeengoedemanier
temobiliseren.Verwachtmagwordendarde
consument heelgoedinstaat isonderscheid
temakentussendekwaliteit van rivierwater
endekwaliteit van drinkwater.
PeterStoks

vering,isproefonderzoek uitgevoerd naarde
bromaatvorming.
Ir.AlexvanderHelm(DHV/TUDelft)
lietziendatbromaatvormingmet85procent
konwordengereduceerd indienozonwordt
gedoseerdinopgelostevorminplaatsvande
conventionelemethodemet bellenkolommen.Ookvolgdeuithetproefonderzoek dat
hetverbeterenvandehydraulischeeigenschappenvandeozoncontactkelders naar
meerpropstroom,totenorme verbeteringen
leidtmetbetrekkingtotdedesinfectie.
SchonebronnenvoorEvides
Evidesmaaktvoordeproductievandrinkwaterenvoorhetmakenvandiversewatersoortenvoordeindustriegebruikvanuiteenlopendebronnenvanzeeruiteenlopende
kwaliteit.Doordeverschillendetoepassingen
voorindustrieendrinkwaterzijnookdezuiveringstechnologieènzeeruiteenlopend.Ir.
GerVogelesangpleittevoorhetgebruikvan
zoweloppervlakte-alsgrondwatervoordrinkwatetbinneneenvoorzieningsgebied:"meerdereankersverdienendevoorkeur."
GaVogeksang

Technologiekanonshelpen
Waterkwaliteit isvanoudshetde
belangrijkstedrijvende krachtvoor ontwikkelingenindezuiveringstechnologie.De
ambitievandegezamenlijke waterleidingbedrijven istekomentotwatervanonberispelijkekwaliteit,opeenduurzame wijze
geproduceerd.Ditbetekent dat waterleidingbedrijven continu bezigmoeten zijn
methetverbeteren vanhuidige installaties.
VoorWaterleidingbedrijfAmsterdam heeft
ditgeleidtotdedefinitie vaneen project
waarbij verbereringvandekwaliteit,verlagmgvandemilieubelastingenreductievan
dekostenwordtgerealiseerddoor besturing
vandezuiveringopbasisvan modelvoorspellingen.Voorhetcalibrerenvande
modellen wordtproefonderzoek uitgevoerd.
Voorozon,éénvandebelangrijkstezuiveringsstappen binnen hetgeheelvandezuiAlexvanderHelm

Daarnaastgafhij aandathetergbelangrijk isomdekennisvandebronoppeilte
houden endatvootindustriewater zelfsde
vuilstebronwaardevolkanzijn.Voortsliet
hijziendatdezuiveringvandeBerenplaat
nu tochechtgemoderniseerd gaat worden,
ondanksdevoorkeurvandeRIWAvooreen
eenvoudigezuivering.Vogelesangeindigde
metzijn visieopdeschaalvergrotingvoorde
drinkwatersector,diezoumoeten resulteren
indrieNederlandse watetleidingbedrijven.
Schaalvergroting langsdebronnenlijn leek
hemdeeenvoudigsteoplossing:éénMaasbedrijf,éénRijn-bedrijf enéén grondwaterbedrijf Hijgaftoedatdekansdatdit ooit
gebeurtnieterggroot isendathet eigenlijk
ooknietzoveeluitmaakt wienoumetwie
wil,zolanghetmaarsnelgebeurt.

Riolering en afvalwaterbehandeling
DeparallelsessieRioleringen Afvalwaterbehandeling werdgeopenddoorprof.
JaapvanderGraaf(TUDelft/Witteveen+Bos)
meteenterugblikop2004.GroteevenementenwarenAquatechenhetgoed bezochte
IWAWorldWaterCongress in Marrakech.
Laatstgenoemdeconferentie vormdebij uitstekeengelegenheid omeenbreed overzicht
tekrijgen overwatergerelateerd onderzoek
wereldwijd. DeNederlandsebijdrage op
afvalwatergebied wasbeperkt.
VanderGraafmemoreerdedesnel
naderbij komende Europese Kaderrichtlijn
Water.Deuitdagingen liggenvolgens hen:
opvelerleivlakken:vanhetverbeteren van
rioolstelselsenoverstorten tothet optimaliserenvandehuidige afvalwaterbehandelingconcepten enhetontwikkelen van techniekenterverwijdering van prioritaire
stoffen.
Rioolvreemdwater
InveelNederlandserioolstelselsbestaat
eenaanzienlijk deelvande droogweerafvoer
uitrioolvreemdwater.Percentagesvan30tot
50procenrzijnnietongebruikelijk.Ditrioolvreemdewaterisveelal grondwaterdatvia
scheutenhetstelselinlooptofdrainage-en
oppervlaktewatet datviahet rioolstelsel
wordtafgevoerd.Rioolvreemdwater heeft
negatievegevolgenvoordecapaciteitvanhet
rioolstelsel enbeïnvloedtbovendienhetzuiveringsrendement opdeawzi.Ir.RémySchilperoort(TUDelft)presenteerdeeennieuwe
methodeomhetaandeelrioolvreemd water
indedroogweerafvoer tekunnen bepalen.
Dezemethodemaaktgebruikvan natuurlijke
waterisotopen indetweebronnendiegezamenlijk dedroogweerafvoer vormen:h?t
infiltratiewater enhethuishoudelijke en
industriëleafvalwater. Doordeisotoopwaardenvandebronnen tevergelijken kaneen
mengverhoudingwordenafgeleid.Toepassingvandemethode toondeaandatdie
methodegoederesultaten oplevettvoorrelatiefkleine engeohydrologisch eenvoudige
sttoomgebieden.Detoepassingin bijvoorbeeldpoldergebiedenlijktcomplexeren heeft
RényySchilperoort
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derhalveweinigtoegevoegdewaardeten
opzichtvanbestaande kwantificeringsmethoden.
SURvoorvergaandezuivering
Devergaande behandelingvan afvalwaterissteedsmeergericht opde verwijdering
vanmeerstoffen danalleenstikstofenfosfaat,zoalsdeprioritairestoffen vandeEuropeseKaderrichtlijn Water.Voordievergaandebehandeling iseengrootaantal moderne
technieken beschikbaar.Dr.ir.JelleRoorda
(Grontmij) presenteerdeeenstudienaarde
toepassingvaneldersontwikkelde membraantechnieken.Inzijn studie wordt duidelijkdatdezetechnieken nietzomaartoegepastkunnen worden,maar moeten
worden geoptimaliseerd.

procentinhetjaarlijkse overstortvolume.
Korvingpleiterdanookvooromhetverbeterenvandestoringsafnandeling meetenemen
indeafweging vanmaatregelen omdeprestatiesvaneenstelselteverbeterenalsalternatiefvoor bijvoorbeeld hetbouwenvanextra
berging.Welbenadrukt hijhierbij hetbelang
vaneensystematischeanalysevanpompgegevens.Vaakzijneralwel gegevensvoorhanden,maarwordenzenietoptimaal benut.
HansKorving

Aquarec
Dr.ir.JaapdeKoning(TU Delft) gingin
ophetEuropeseonderzoeksproject Aquarec.
Hethoudtzichbezigmet het ontwikkelen
vanintegraleconceptenvoor het
(her)gebruikvanopgewerkteffluent van
awzi'salsalternatievezoetwaterbron voor
rweedekwaliteitwater,zoalsindustrie-,irrigatie-enhuishoudwater, enwatervoor
kunstmatige grondwateraanvulling.
DeTUDelft vervultderolalsvoortrekkervanhetonderdeeldatzichrichtopde
karakteriseringenevaluatievan technologieënophetgebiedvanhethergebruik van
water.Hiertoeisde waterzuiveringsmatrix
opgesteld enzijn processchema's voor afvalwaterbehandelingingedeeld alsfunctie van
dekwaliteitvanhetafvalwater enhethergebruikdoel.

JelleRoorda

Waterketenland, en wat vindt de
waterklant?

HiertoeisdeSpecifieke Ultrafiltratie
weeRstand (SUR) ontwikkeld,een nieuwe
parameter diegebruikt kanwordenomde
filtratie-eigenschappen van rwzi-effluent
tijdens dead-end ultrafiltratie tebepalen en
tebewaken.Roordasteldevastdatdoorde
SURtemeten heteenstukeenvoudigeris
gewordenomdeeffectiviteit van voorbehandelingsmethoden tekunnen bepalen.Tevens
geeft deparameter meerinzicht indeeigenschappenvandeeltjes/stoffen die membraanvervuiling veroorzaken.
Looptdepompnog?
Rioolstelselswerken langniet altijd
oalsverwacht.Eenbergingstankkan bijvoorbeeld zogrootzijn dathij nooitgevuld
raakteneenpompkandagenlangongemerkt instoringstaan.Dr.ir.HansKorving
(Witteveen+Bos)presenteerdederesultaten
vaneenstudienaareenmethodiek voot het
beoordelen vandeprestatiesvaneenrioolstelsel,waarbij rekeninggehouden wordt
metdemogelijke invloedvan onzekerheden
enrisico's.Eénvandeonderzochte onzekerhedenbetrofhetfunctioneren vangemalen.
Deresultaten vanKorvinglatenziendat
dwa-pompen gemiddeldvierprocentvande
tijd niet functioneren door storingen.
Omgerekendnaaroverstortvolumesleidt
dittoteengemiddeldetoenamevancirca15
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Interactiesinhet afvalwatersysteem
InNederland ishetoptimaliseren van
afvalwatersystemen sinds heteindvande
vorigeeeuwgemeengoedgeworden.Met het
vervatten vandeindepraktijk gegroeide
methodevoorhetuitvoeren van dergelijke
optimalisatiestudies indeLeidraad Riolering
lijkt hetoptimaliseren van afvalwatersystemeneengoedontwikkelde takvansport.
Volgensdr.ir.JeroenLangeveld(RoyalHaskoning/TUDelft) bestaatechterhetgevaar
datmaatregelen dienu getroffen wordenop
basisvandezestudies,tochminder aantrekkelijkzijn alsrekeningwordtgehouden met
deinteracties binnen het afvalwatersysteem.
Alsvoorbeeld hiervanliethij ziendathetde
parameter iswaarophetfunctioneren van
eenafvalwatersysteem wordt beoordeeld zoalsoverstortvolume,ammonium ofCZVdievooreengroordeeldeuitkomst bepaalt.
Dezeconclusieszijn,met hetoogopdeverschillentussendehuidigewijzevan het
beoordelen vanhet functioneren vanderiolering-debasisinspanning -eninde nabije
toekomst inhet kadervande Kaderrichtlijn
Waterteverwachten wijze,vangroot belang.
JeroenLangeveld

Vooreenvollezaalmet alle drinkwaterenafvalwatercollega's bracht ir.LeoHendriks(HydronFlevoland)een indrukwekkendeone-man showmet een combinatie
vanconfetence, inhoudelijke bespiegelin
gen,muziekenzang.

Destrekkingvanzijn betoogwasdathet
integteren vandetotalewaterketen, inclusiefhetopéénnotabrengen vanallewaterdiensten,zalblijven stuitenopdebeperkingenvandehuidigewettelijke en
bestuurlijke kaders.Zolangdezepolitieke
blokkadesnietophethoogsteniveauwordengeslecht,zullensuccessenindewaterketen minimaal blijven en hetaantal teleurstellingengroot.Enintussen isdeaandacht
voorechteinnovaIieenontwikkelingvoor
deklanten uiterst beperkt.Onder begeleidingvanir.AndréVerberne(DHV)ophet
toetsenbord bleekHendriks instaat omde
helezaalmeetelaten zingen metdespeciaal
voordezegelegenheid door hemgecomponeerde'waterketenblues'. f
ir. A.vanderHelm (DHV)
ir. R.Schilperoort (TU Delft)
Foto's:Michelle Muus

