INTERVIEW

HOOGLERAAR MILIEUTECHNOLOGIE WIM RULKENS:

"Waterzuivering:meer
danzuiveringalleen' ff
In1965werdprof dr. P.G. FohrirtWageningenbenoemdtoteerstehoogleraarafvalwaterzuivering,
destijdseen nieuwespecialisatiemogelijkheidbinnendestudierichtingcultuurtechniek.Inmiddelsis er
veelveranderd.Diverseaspectenvan hetwaterbeheerzijnondergebrachtbij verschillendedepartementenenkenniseenhedenvan de(voormaligelandbouw-Juniversiteitvan Wageningen.Afvalwaterzuivering isnueenvormvanmilieutechnologie,onderdeelvan destudierichtingMilieukundeen op haar
beurtdeelvanhetdepartementsectorAgrotechnologieenVoedingswetenschappen In 1989 werdWim
RulkensbenoemdtothoogleraarMilieutechnologie.Onderstaandhetverslag van eengesprekmethem
inhetBiotechnionop deWageningseBerg,metnog steedseen wijdsuitzichtoverhet rivierenland.
HetBiotechnionademtnietdemeestmoderne
sfeeruit.
"Neen,datbenikmetjeeens.Het
gebouwisnietmeerup-to-date.Hetisin
2000nogwatopgeknapt met het vooruitzichtdatweovertweeàdriejaar wegzoudengaan.Waarnaar toeisechternogsteeds
nietduidelijk. Debesluitvorming loopt
langzaam,maar deontwikkelingen gaan
snel.DevroegereDLO-instituten(Dienst
Landbouwkundig Onderzoek)zijn tegenwoordiggeïntegreerd metde universiteit.
DesectieMilieutechnologie,waarvanikhet
hoofd ben,isnu eenonderdeelvan het
departementAgrotechnologieenVoedingswetenschappen.Anderewatetleerstoelen
makendeeluit van het
departement Omgevingswetenschappen,
waaronder water,
bodemenlucht vallen.
Datzijn o.a.deleerstoelenvoorAquatischeecologieen waterkwaliteitsbeheerenEcohydrologieen
grondwaterkwaliteit."

fundamenteel wetenschappelijke leerstoelen
zoalsOrganischechemie,Fysischechemie,
KolloïdkundeenMicrobiologie.Nu iserde
opleidingMilieukunde,met daarbinnen
specialisatiemogelijkheden indeMilieutechnologie,Milieubeleid en -management,
deAquatischeecologie(Scheffer) ende
Milieukwaliteit en-systeemanalyse (Leenmans).Inhetonderwijsprogramma bestaan
voordestudenten echterwel verbindingen
metdeleerstoelen vanandere departementenzoalshetdepartementvanOmgevingswetenschappen."
Datklinktnogalingewikkeld.
"Datishetopheteerstegezichtook.Er
zijndrieorganisatieaspecten,dieverschillend
aangestuurd worden.
Dedepartementale
indeling,vooronsdus
hetdepattementAgrotechnologieenVoedingswetenschappen,
regeltdefaciliteiten (financiering, huisvesting,etc.].HetOnderwijsinstituut steltde
onderwijsprogramma's vast. Milieukunde
kentzoeenaantalpakketten.Het onderzoeksprogramma stellenwealssectie
Milieutechnologie zelfvast.Onsonderzoek
isondergebracht inWIMEK,het Wagenings
Instituut voorMilieu-enKlimaatsstudies,
datdewetenschappelijke kwaliteit van het
onderzoekbeoordeeld en bewaakt."

"De toekomst:

destudenten kiezen tussen Milieutechnologie, Milieubeleid en-management en
Milieukwaliteit en-systeemanalyse.Als
Milieutechnologie krijgen wijgemiddeld de
helft vandie20studenten. Indiebachelorsfaselopen echterookbuitenlandse studentenmee,dieineigen landalvooreendeel
zijn opgeleid,maarhun opleidingbijons
willenvoortzetten.Opdit moment een
groepChinesestudenten.De bachelorsfase
wordtafgesloten meteen afstudeeronderwerp.Menkandanstoppen, men isBSc,
maardoetdit indeptaktijk niet,omdat het
bachelorsdiploma opditmoment geen
ditectebasisisvooreenbaan.Destudenten
gaandoor meteen tweejarigeMSc-opleiding
(MästetofScience).Welkanmen overstappennaareenandereafstudeerrichting en
studenten uit andeterichtingen kunnen bij
onsinstromen.Ookkrijgen westudenten
dievanuit hbo-opleidingendoorstromen in
het MSc programma.Uiteindelijk is het aantalafstudeerders tegenwoordig 30à40 per
jaar,veelmeerdusdan hetaantal eerstejaars
waarmeewebeginnen."
Hoekunjedaareenprogrammaop afstemmen?
"Datis eencontinue uitdaging.We biedenvakkenaandiedebteedteendiepte
ingaan,maarvooralookinzicht in processen
bieden. We proberen intespelenopde
actualiteit,opdebelangstellingvande
studenten. Hetvak'waterbehandeling' bijvoorbeeld iseenheelbreedvak,waar afvalwaterzuivering, drinkwaterbereiding,
behandelingvanvervuildgrondwater, bereidingvanproceswaterénzowelaërobe,anaërobealsfysisch/chemischetechnieken aan
deorde komen."

hergebruik, energiewinning
en ontzoutin^"

"ToenPieterFohrvertrok,ishijopgevolgddoorBertLijklema,diezichvooral
bezighieldmet waterkwaliteit.Deaërobe
zuiveringwerd toenverzorgddoor Henk
RensinkenBramKlapwijk,deanaërobedoor
GatzeLettinga.Devakgroepwasonderdeel
vandeopleidingMilieuhygiëne,dieeen
breedpaletvanstudierichtingen kende:
Water,Bodemkwaliteit, Lucht,WaterzuiveingenMilieu,arbeidengezondheid.Vanaf
eteindvandejaren '80isechtereensteeds
waarder accentgelegdopde functionele
erwantschap vande zuiveringstechnologie
metdeproces-ende levensmiddelentechnologie.Ookopdenauwerelatiesmetdemeer
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Hoeveelstudentenrrekkenjulheaan?
"Milieukunde start delaatstejaten met
18à20studenten perjaar,eenaantal dat
vroegerveelgroter was. Heteerstejaat iseen
algemeen introducriejaar. Inhet tweedejaar,
bij hetbeginvandebachelotsfase, moeten

HeeftdeWageningsemilieutechnoloog eenspecijïekeidentiteit?
"IkzietweetypeWageningers:de'zoekers'diegeïntetesseerd zijn in fundamentele
technologischevraagstukken in samenhang
metchemieofmicrobiologieende'doeners'
dievanuit eenbredebasisietswillengaan
doen,diepraktijkgeonënteerd zijn,aande
slagwillen.Weleveren ingenieurs met kennisvanprocessen,nietvan infrastructurele
vootzieningen.Jekunt viavierMSc-opleidingenmilieutechnoloogworden:milieukunde, biotechnologie,stedelijk milieubeheerenagrotechnologie.Erzijnduswel
accentverschillen."
Waarhebjezei/gestudeerd?
"IkhebinEindhoven scheikundige technologiegestudeerd van i960tot 1966. Aan
sluitend benikgepromoveerd opeenondei

membranen deafvalwaterstroom teconcentreren,kunjedaarna anaërobe processen
gaan toepassen,waarbij deenergieuitde
organischestofte winnen is.Ookaande
directeproductievanelektriciteit uit afvalwaterwordt gewerkt."
"Maarookhergebruik wordt steeds
belangrijker.Aandeverwijdering van pathogènekiemen,bacteriënen microverontreinigingen wordensteedshogereeisengesteld.
Vooidekwaliteit vanhet oppervlaktewater
isdateengoedeontwikkeling.Dat vraagt
nieuweofaangepastetechnieken.Daar houdenweonsookmeebezig."
"Eenvierdeveldisdereinigingvan
bodemsenwaterbodems.Belangrijk, wanr
hetgaatdoorgaansomgrote milieulasten.
Tenslotterichten weonsopde ontwikkeling
vansteedsschonereproductieprocessen in
deinlustrie."

HoogleraarmilieutechnologieWimRulkens.

zoeknaarontwateringsmogelijkheden van
voedingsmiddelen, waarbij het aroma
behouden moetblijven.BijTNOinApeldoorn benikmegaanbezighouden metprocesontwikkelingindevoedingsmiddelen- en
procesindusttie.Vandaaruit hebikde
milieutechnologie vanwater,bodemen
luchtopgepakt.Indietijd werddoorTNODelft vooralwetenschappelijk onderzoek
verricht,opwatergebied doorPasveer.TNOApeldoornwasmeergerichtopoplossingen
voorhet bedrijfsleven."
"In 198phebikgesolliciteerd opdevacatureLijklema.De Landbouwuniversiteit
Wageningenzochttoen iemanddiehet
werkterrein vandevakgroep kon uitbreiden.
Heraccentisdestijds verschovenvanwaterzuiveringnaar milieutechnologie, naar
scheidings-enomzettingsprocessen.We
gingenookzaken alsbodemreiniging,slibverwerkingenmestverwerking oppakken.
Dekeuzewaaropjejeaandacht ticht,iseen
voortdurende ontwikkelingsvraag: wat
vraagtdemarkt,waarzittendeniches waaropje kunt inspringen?Pastdat ineenacademischesetting?"
Hoewetcnjulliedat?
"Wehebbenalv.?!ejaren eengroot aantaltechnologen opgeleid,dieeenbredeachterban vormen bijdeoverheiden bedrijven
enwaarmeewegoedecontacten onderhouden.Wehebbenookgoedecontacten metde
STOWA. Dooractievedeelnameaan internationalecongressenophetgebied vande
waterzuiveringproberen wenietalleenop
dehoogteteblijvenvannieuwe interessante
ontwikkelingen, maarookonseigen onderzoekoverhetvoetlichttebrengen.Wehebbenopveleplekkenvoelhoorns uitstaan."

WelkebijdrageheeftdeuniversiteitvanWqgeningendelaatstejarcnaandewaterzuiveringgelevad?
"Watverder terugheeft Rensinkdebiologischedefosfatering endebesttijding van
delichtslibproblematiek ontwikkeld,Klapwijkdestikstofverwijdering enLettingade
anaërobezuivering.Menwastoen vooralop
biologischeprocessengeoriënteerd.Bijvragenvanterugwinning endergelijke kunje
nietomfysische enchemische processen
heen.Diezijn erbijgekomen.Ookde membraantechnologie iseenfysisch proces,op
welkvlakoverigens nogveel ontwikkeling
moetplaatsvinden.Demembraantechnologiemoetbijvoorbeeldgoedkoper worden.De
toepassingvanozonenUVkannogverder
geoptimaliseetdworden.Wehebben decentralesanitatieopgepakt,evenals hergebruik
vanwaterendeterugwinning vanwaardevollecomponenten enenetgie."
"Eigenlijk leiden wijmensen opin het
omgaan metlevensprocessen.Diekennis
kunjeopveleplaatsen toepassen,ookin het
management, bij logistiekofveiligheid."
Waarrichtdeaandachtvoordetoekomstzichop?
"Hethuidigeonderzoekkentvijfwerkvelden.Wijproberen deervaringdiewede
laatstedecenniaopgedaan hebben metanaërobeprocessenook intezettenbijdezuiveringvangassen,metnamevandeluchtverontreinigendestoffen diedeverzuring
veroorzakenénvan stankstoffen."
"Vervolgenszij wijervan overtuigd dat
deenergiekaatvandewaterzuivering, meer
inhetalgemeendewinningvanenergieuir
waterstromen steedsbelangrijker wordt.De
grótehoeveelheidorganische stoffen diein
afvalwater aanwezigis,vormteenenergiebron,eenalternatiefvoorfossiele brandstof.
Wanneerjeerin slaagtombijvoorbeeld met

"Aaneendeelvandezevijfwerkvelden
wordt ookbijWetsus in Leeuwarden
gewerkt.DeopvolgervanGatzeLettinga,
CeesBuisman, isvoordehelft vanzijn tijd
alshoogleraar aanonzesectievetbonden en
isindieanderehelft wetenschappelijk directeur vanWetsus.Diecombinatie isvoorons
belangrijk, omdatje bij hetonderzoekvoldoendekritischemassamoethebbenalsje
totdootbraken wiltkomen.Daardraagtde
academischesettingvanhetonderzoek bij
Wetsus aanbij."
"Geziendewaterproblematiek opaarde
zieikindeverderetoekomst het accentvan
hetonderzoeksteedsmeerverschuiven naar
hergebruik enterugwinning, naar ontzoutenvanbrakenzout waterenverdereoptimalisatievandeenergiehuishouding, waaronderdewinning vanenergie uit
waterstromen."
GaanjulliedeeluitmakenvaneenTTI-Water?
"Aandiediscussiedoenwijniet direct
mee.Welzijn weetviaWetsusbij betrokken.Vermarkten vantechnologische kennis
zieikalseenwezenlijkpunt.Daartoe moet
jedeopleidingaanttekkelijk makenvoor
studenten.Watertechnologie inde breedte
aanbieden betekentookandere waterstudies
erbij betrekken,zoalsirrigatie ofecologie.
Maarstudenten moetenvoorallerenom
naarprocessen tekiiken,deprocesopzet,de
volgotdevandeelprocessen ende mogelijkhedenzeduurzamer ofefficiënter te maken.
Alsstudenten voldoendegeschooldzijn in
conceptueeldenken,dankunnen zijinde
praktijk vooriedereproblematiek dejuiste
combinatievanprocessenvinden.Voorons
ishetaantrekkelijk dataan tebieden." f
Maarten Gast
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