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NIEUWJAARSCONGRES VAN WATERSECTOR

'Innoverenen ondernemen onlosmakelijk
verbonden'
OpdeTUDelftvondop13januari wederomhe'tjaarhjkse nieuwjaarscongresvandewatersector
plaats.Eenrecordaantalprominentenf430]uitdewaterwereldtrofelkaarbijde58cVakantiecursus
inDrinkwatervoorzieningende25eVakantiecursusinRioleringenAfvalwaterbehandeling. Het
themaluidde'Risicomanagementen/o/innovatie'enwerdopontspannenen^eanimeerdewijze
ingevuld.Indewandelgangenenbijdeafsluitendenieuwjaarsborrelwerdvolop.gediscussieerdover
deambitieuzeplannenvanoverheidenwatersectoromeennieuweimpulstegevenaaninnovatiesen
ondernemin^skrachtvandewatersectordoorsamenwerkingineentechnologischtopinstituut(TTiJ.
Prof ir.LouisdeQuelerij,decaanvande
faculteit CivieleTechniekenGeowetenschappen,opendetraditiegetrouwdeVakantiecursus.Hij toondeeenaantaldia'svanderamp
inNewOrleansvorigjaar. Professor Battjes
heeft opverzoekvanhetUSCorpsofEngineersdesituatieterplekkegeschouwd, waarbijhijconstateerdedatje "meteen plooirokje
geenorkaankunt tegenhouden."Hijdoelde
daarmeeopdezwakkeen inconsistente
waterkeringen inNewOrleans.Dedecaan
gingverderinopdeplannen omtekomen
toteenTTIophetgebiedvanwatertechnologie.DeTUDelft speelthierineenactieverol
enwildebestaandesamenwerkingmetKiwa
endewatersectorverderversterken.
Drs.TheoSchmitz(VEWIN)deedverslag
vandeinspanningendiedewatersectorontplooideinzakehulpverleningaandeslachtoffers vandetsunamiinIndonesië.Dezaal
werdstilbijhetzienvaneenaantalfoto'svan
weggevaagdehuizeninBanda.Het voorzitterschapvandestichtingH20-PartnersSumatra
werdtijdensdeVakantiecursus overgedragen
aanir.KarstHoogsteen (WaterleidingmaatschappijDrenthe)onderoverhandigingvan
eenvoorzittershamer eneenchequevanéén
miljoeneurovanhetprogrammaPartners
voorWater.Vijfmiljoen eurovanhetMinisterievanOntwikkelingsamenwetkingvolgt
naarverwachtingbinnenkort.Dedirecteur
vanWMDlegdeverantwoordingafoverde
manierwaaropdewatermiljoenen worden
besteed.Hierbijwordt,zozeihij,vooralgelet
opduurzameontwikkeling,eengoedovetleg
metdeplaatselijkeoverhedeneneenvraaggestuurdeaanpak,waarbij"non-competitief'
gewerktwordt.
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Drinkwatervoorziening
Dagvoorzitter prof ir.Hansvan Dijk
(TUDelft/Kiwa) presenteerde weereen
nieuwjaarsconference indevormvan het
jaaroverzicht Drinkwater.Hij constateerde
dat indewatersectordediscussie tegenwoordigviademediagevoerdwordt.Met
nameMaarten GastinH 7 0heeft een aantal
directeuren verleidtotspraakmakende uitspraken.VerderpreesVanDijkdeverbeteringvandedrinkwaterzuivering bijde
Berenplaat.Hij leiddevervolgenshet thema
vandeVakantiecursus inaandehand van
eentweetal lessenuit hetverleden.Hij illustreerdezijn stellingdat innovatiegelijk is
aanonderzoekénondernemen methetvoorbeeldvanJacobvanLennep.Dezeonderne-

Decollegezaalvoordebelangstellendenindrinkwater.

merdurfde het 150jaatgeledenaanomop
eigenrisicodeNVDuinwaterleidingAmsterdamopterichten,inconcurrentiemetde
doordegemeentegesteundeVersch-Water
Sociëteit,dietoentertijd wateruit deVecht
metschepennaatdehoofdstad bracht.De
tweedelesuithetverledenbetrofdeVereenigdeOostindischeCompagnie,diein1602
werdopgericht omdeenormerisico'svande
vaartop'deOost'tebeperken.DeVOCwas
daarmeeeenvroegvoorbeeld vanrisicomanagement doorsamenwerking en trouwensookvanpubliek-private samenwerking.
Internationalesprekers
Deeerstevandrieinternationale sprekerswasdr.FredHauchmann vanhetAmerikaanseEnvironmentalProtectionAgency
(EPA).Bijhetbeootdelenvanderisico'svan
chemischeenmicrobiologische componenten kangekeken worden hoeacuut degevolgenoptreden,hoegevoeligdeblootgestelde
groepisenhoechronischdegezondheidsklachtenzijn.Hauchmann steltvastdatde
moderne meetmethoden somsalzogoed
zijndat"allesovetalis"enpleitvooreen
zorgvuldige,systematischeen rationele
beoordelingvanderisico's."Het aantonen
vanstoffen inwaterbetekentnietnoodzakelijkerwijzedatereenrisicovoordegezond*
heid is."Belangrijke stoffen dienu deaandacht hebben,zijn onderandereMTBE,
NDMA,perchloraatencalciumenmagnesium.Hetgezondheidskundigonderzoek van
deEPAnaarMTBEenperchloraat wordt
overigensdoorandere belanghebbenden,
zoalshetAmerikaanseministerievan Defen-

GijsOskam prijs 2006
DeGijsOskamprijsvoorhetbesteafstudeerwerkophetgebiedvandrinkwater werdditjaar
voordevierdekeeruitgereikt.Deprijswerdin2000ingestelddoorWaterwinningbedrijfBrabantseBiesboschenisbedoeldomeenstimulanstegevenaanjongeonderzoekersinhetvakgebied.DeprijswordtéénkeerpertweejaaruitgereiktdoorGijsOskamzelf.Vanaf dit jaar heeft
Evidesdesponsoringvanhetgeldbedragvan1.000euroopzichgenomen.Deprijswinnares van
ditjaarwasAnkeGrefte.Volgensdejuryheeft zedeprijsverdienddoorhaarkritischeen
wetenschappelijke benaderingvanhetexperimentelewerkaandebuisopstellingvoorhaar
onderzoeknaarhetbehoudvandedrinkwaterkwalitcittijdensdistributie.Zekreeginmiddels
eenpromotiebaanaangebodenopdeTUDelft ophetzelfde onderwerp.Greftegaathetwerk
uitvoerenineensamenwerkingsproject metWaternet,Vitens,UNESCO-IHEenKiwa.

FredHaudimann.
sie,weersproken.Voorperchloraarzou het
risico20keermindergrootzijn,waardoorde
stofisgedaaldopdeprioriteitenlijst. ConcluderendbevestigdeHauchmann destellingdatmeervoudigebarrièresbijdedrinkwatervoorzieningnoodzakelijk zijn.
JimManwaring,totafgelopen najaar de
directeurvandeAmericanWaterWorks
associationResearchFoundation(AwwaRF),
probeerdehetpubliekvoortebereidenopde
toekomst.AlstipvoordebeginnendetoeKomstvoorspeller had hij:"Alsjeeengebeurtenisvoorspelt,noemdangeendatum enals
Jeeendatum voorspelt,noemdangeen
gebeurtenis."Hijdektezichvervolgens in
a
°or tezeggendatvoortborduren opconventionelewijsheden bijna altijd verkeerd is.
°chdurfde hijhetaanomtestellen dat
veranderingensteedssnellerkomen(detoe°rnstisdichterbij danooit)eneentop tien
Van
ontwikkelingen tegeven.Debevolm
gsgroeizaleronderanderetoeleiden dat
enseuzullenmoetengaanwonen indroge
gebiedenwaar nietvoldoende(conventionee
JWaterbronnenaanwezigzijn. Daarnaast
°°rzietJimgroteontwikkelingen inde
e
chnologie(hetverschiltussenhetjaar2030

JimMan waring.

AnkeGreftewondeGijsOskamprijs2006.

ennuzalnetzogrootzijn alshetverschil
tussen nu enhetjaar 1900). Hierbij denkt hij
voornamelijk aaninformatie- en communicatietechnologie,membraantechnologie en
online(waterkwaliteitsjmonitoring.Technischekenniszalsteedsbelangrijker gaan
worden.Totslotzalookdeklantindetoekomststeedscentraler komen testaan.
Datinnovatiesvaakvoortkomen vanuit
noodzaak,illustreerdeir.LucKeustermans,
technischdirecteur vandeVlaamseMaatschappij voorWatervoorziening,aande
handvantweevoorbeelden.Teneerstewerd
inVlaanderenvanoverheidswegeopgelegd
datelkeinwoner rechthadop41 litergratis
drinkwater perdag.Ditbetekendedatongeveer35procnetvanhetdrinkwater gratis
geleverdmoestworden.Aangezien het
waterleidingbedrijf weluitdekosten moest
komen,betekendediteen tariefherschikking,hetontwikkelen vannieuwerekenalgoritmesvoordefacturacieeneenkoppelingmetdedatabankvanhet Rijksregister.
Hettweedevoorbeeldwashetinvoerenvan
de'integralewaterfactuur' inVlaanderen.
Driiikwaterleidingbedrijvendragen dankzij
decreatievevondstvanderegeringvanhet
Vlaamsegewestnaaraanleidingvaneen
BTW-piobleemnu desaneringsplicht voor

hetdoorhengeleverdewater.Dewatettekeningwerdhierdoor verhoogd met meer dan
123 procent,waardoor ergrote geldstromen
in transit komen,het imagovanhet waterleidingbedrijfwellicht geschonden wordt en
hetsubstitutiegevaar toeneemt.Omopde
geschetsteenandeteontwikkelingen inte
spelenzijnde waterleidingbedrijven
genoodzaakt tevernieuwen. Erisonder
anderemeercommerciëleexpertisein huis
gehaaldenzijn nu speciale accountmanagersvoorgroteklanten.Daarnaast iser
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eenhernieuwdeaandachtvoordetechnologische ontwikkelingen.
HydronFlevoland
Drs.TobyNeuman,directeur van
HydronFlevoland,nam hetpubliek mee
achterdeschermen vanhetoptweena
kleinstewaterleidingbedrijf van Nederland.
Ondanksdekleineschaalisinnovatieook
voorHydron Flevolandcruciaalendit
brengt risico'smetzichmee.Demenselijke
factor,decultuurkant, vormtéénvande
grootsterisicofactoren, vooralalsdiscrepantiebestaattussen hetzelfbeeld enderealiteit.Daarom ishetgoeddeorganisatieregelmatigtetesten,aldusNeuman.Bij Hydron
Flevoland isnaaraanleidingdaarvan het
project 'Woordenzijn Daden'gestart,waarbij symptomen werdenherleid naar oorzakenomvervolgensconcreteactieste definië-

Wetenschapenwaterbedrijf
Prof dr.ir.WaltervanderMeer, hoofd
Laboratorium enProcestechnologie van
Vitensendeeltijdhoogleraar aandeTU
Twente,analyseerde hoeNederlandzichkan
voorbereiden ophetdoorJim Manwaring
geschetste toekomstbeeld. Hiervoor ishet
investeren in innovatiecruciaal.Omhet in
perspectiefteplaatsen:Philipsmet 15maal
deomzetvandegezamenlijke Nederlandse
waterleidingbedrijven geeft 100maalzoveel
uitaaninnovatie.Voorinnovatie issamenwerkingtussenuniversiteiten en bedrijven
noodzakelijk. Daarom moetereenCentreof
ExcellenceofeenTechnologisch Topinstituut oppotengezetworden.Daarvoormoetengoedeafspraken gemaaktworden tussen
debetrokkenpartijen, maar moetervooral
vertrouwen zijn.

Riolering en Afvalwaterbehandeling
DeparallelsessieRioleringenAfvalwaterbehandeling werdgeopenddoorprof
dr.ir.FrançoisClemens(TUDelft/Witteveen+Bos).Aandehand vaneen eenvoudig
voorbeeld -eenmokhangend aaneen touwtje boveneenerlenmeyer-werdende
begrippen ongewenstegebeurtenis,kansen
schadegeïllustreerd.Hierna werd nader
ingegaanoprisicoanalyse toegespitstop
rioolsystemen.Eengrootprobleem hierbij
blijkt hetbredescalaaan ongewenste
gebeurtenissen endeontbrekende kennis
hierover.Totslotwerd ir.RobVeldkamp in
hetzonnetje gezet,want hij magnaeen lang
dienstverband aandeTUDelft gaangenietenvanzijn welverdiende pensioen.
BlueForce
Ir.PeterdeJongenir.Henk Roelofs
(WaterschapDeDommel)gingen inopde
samenwerkingtussenBlueForceenWaterschapDeDommel.Deexpertiseophet
gebied vanwatertechnologie inNederland is
verdeeldoververschillendepartijen. Blue
Force,eensamenwerkingsverband waaraan
vooraanstaandeNederlandse ingenieursbureausdeelnemen, heeft zichtendoelgesteld
deNederlandse innovatiekracht tebundelen.Eénvandespeerpunten vanBlueForce
isdeverwijdering vanprioritairestoffen uit
rwzi-effluent, inverband metdeEuropese
Kaderrichtlijn Water.Hiertoe wordt
momenteel eenonderzoeksprogramma in
samenwerking metWaterschapDeDommel
voorbereid.Naast inzicht in mogelijke
oplossingen voorDeDommel,ishet doel
vanditonderzoek omtechnische oplossingen operationeel temakeninbinnen-en
buitenland.

Decollegezaalvoordebelangstellendeninrioleringenafvalwater.

Risicomanagementinderiolerin^szor^
Derelatieflangelevensduur vanriolen
vereistdatbeheerders kunnen omgaan met
veranderingen indetoekomst; behoefte
bestaataansystemendiezowelrobuust als
flexibel zijn. Risicomanagement biedt duidelijke aangrijpingspunten opdevraaghoe
omtegaanmet onzekerheden indetoekomst,aldusdts.HugoGastkemper(RIONEDJ.Desamenlevingwordt kwetsbaarder
encomplexer,kansen ophetfalen vanrioolsystemenworden kleiner,maar risico's wordenmindergeaccepteerd.Doorverkeerd
omgaanmet risico'swordtveelgeld verspild.
Oplossingsrichtingen moetengezocht wordenopdegebiedenvanmentale instelling,
bewust handelenen communicatie.
Risico's,innovatieenadaptatie
Veiligheidenrisicomanagement staan
volopindebelangstelling.Nietalleen bij
gevaarlijke situatiesofcrises,maar ookbij
normalebedrijfsvoering wordt risicomanagement steedsvakeralsinvalshoek
gebruikt. Ondanks het feit dat risicomanagementvoordelenkent,moetnietvergetenwordendatrisicomanagement planmatigeninterngericht isenkanleiden tot
bureaucratie,aldusdrs.CorRoos(NederlandseVerenigingvoorWaterbeheer).Kennisontwikkelingeninnovatiedreigen hierdoornaardeachtergrond teworden
verwezen.Tochblijft innovatienoodzakelijk.Hiertoemoetenpartners indewatersector metelkaardurvenzekerheden engrenzenachterzichlaten.
Risicomanagementbijbesluitvorming
Ir.PeterHermans (WaterschapGroot
Sallandlnamdezaalaandehand vande
landkaattvandebesluitvormingmeeop
reis.Tijdens dereiswerdstilgestaan bijde
legitimeringvanhetwaterschap alsoverheid,risicobeheersingeneen beschouwing
overdebesruuiderzelfalsrisicofactor. En
passant werddezaalingelichtoverdepra"litigeflora dieWaterschapGrootSalland rijk
is.Deomgevingwaarinwaterschappen opererenzalcomplexer worden.Tochliggener
volopmogelijkheden omindetoekomst
risico'sbeter tebeheren.Adequatetoepassingvanrisicomanagement vraagtindeeersteplaatseengoedetisicoperceptie,aldus
Hermans.
Risicobijinnovatie
Ir.KeesdeKorte(Waternet)gingin zijn
presentatieinopdedefinities vandebegrippeninnovatieenrisicoenopdehistorievan
hetactiefslibproces.Vervolgenswerddezaal
aandehandvaneenaantalstellingengeprikLeesverderoppa^iiu! •
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RIONED verdubbelt
aantal minicursussen
HetminicursussenpakketvanStichtingRIONEDisflinkuitgebreid.Depraktijkgerichte
cursussenzijnzopopulairdatdestichtingbeslotenhee/thetcursusaanboduittebreidenvan
tiennaar19.Verderiseenaantalcursussen
komentevervallen. IntotaalgeejtRIONEDnu
negennieuwecursussen.Deminicursussenwordenop5apriigegevenenvindenditjaarvoor
heteerstplaatsindejaarbeursteUtrecht.
Detoenemende belangstellingvooide
minicursussenheeft StichtingRIONED
doenbesluitenhetcursusaanbod tevergroten enuittewijken naareenanderelocatie.
Wemoestensteedsvakermensen teleurstellen",verteltprojectmanager RobHermans."Binnendeoudelocatiebleekhetniet
hogelijk ommeercursussenaantebieden,
duszijn weopzoekgegaannaareenlocatie
w
aardatwelkon.DatisdeJaarbeurs geworden."Denieuwecursussen dieStichting
^ONEDaanbiedt, zijn:
Weloverwogenafkoppelen metIBOS
Regenwater
Beheervaninfiltratievoorzieningen
Opleveringscontrole (mettv-camera)
vannieuwe riolering

•
•
•
•
•
•

Uitvoerenvanonderhoudenrenovatie
Effectiefgegevensbeheer
Lerenvanstoringenenklachten
Telematicaensturingvan rioleringen
InhoudvandeKaderrichtlijn Water
Deorganisatievanhetontwerpproces

StichtingRIONEDontwikkelt nieuwe
cursussennaaraanleidingvangeluidenuit
hetveld."Gemeentenkunnenmeteenprobleemzittendatomspecifiekekennisvraagt",
legtHermansuit."DeKaderrichtlijnWater
bijvoorbeeld iseenonderwerpdatnugaat
spelenvoorgemeenten.Wijgaandankijken
ofweeendergelijkonderwerpvoldoendekunnenafbakenen omereencursusoverteontwikkelen.Eenvolgendestriktevoorwaardeis
danuiteraarddatweeengoededocentkunnenvindendiedecursuskangeven."Naastde
nieuwecursussengaatStichtingRIONED
doormeteenaantaldataleerdergegevenis.
Gouweouweninhetcursusaanbod zijn:
Afkoppelen: hydraulischontwerp,Afkoppelen:detaillerenenrealiseren,Planmatigeaanpakinspectieenreiniging,Drukriolering,kan
hetbeter?Optimaliserenvanhet afvalwatersysteem:depraktijk,VoorkomregenwateroverlastenRegelgevinghuisaansluiting.

neemtdanaf Wijhalendecursusvervolgensuithetpakket.Zodraerweergenoeg
interessevoorbestaat, kunnen wedeminicursuslaten terugkeren.
Deminicursussen,zogenormd omdat
zeslechtsééndagdeelduren,zijn zeer intensiefensterkopdepraktijk gericht. Tijdens
decursussen wordtgebtuiktgemaaktvan
talvanvoorbeelden uithetwerkveld.Zo
wordtbijdeminicursusAfkoppelen: detaillerenenrealiseren,inmiddelseenklassieker
inhetpakket,uitgebreid stilgestaan bijervaringendiezijn opgedaan metverschillende
afkoppelsystemen inZwolle,Enschedeen
Almelo.
Dedocenten zijn afkomstig vangerenommeerdeorganisatiesenkunnen bogen
opruimepraktijketvating.Tijdens decursussenisruim voldoendegelegenheid tot
hetstellenvanvragen, f
Voormeerinformatie:(0318J631111 of
www.riool.net.
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Decursussen dieuithetaanbodverdwenenzijn,zijndatnietaltijd voorgoed, zfgt
Hermans."Bijsommigecursussen merkje
datopeengegevenmoment iedereendeze
cursuswelgevolgdheeft. Debelangstelling

Afkoppelen15eenonderwerpdatinverschillendeminicursussenterugkomt(foto:HansDijkstra/StichtingRIONED)
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keldomnatedenkenoverdethema'srisico
eninnovatie."Jeloopthettisicoofje loopt
hetniet,maarrekenenhelptniet.""Innovatieisnietriskanterdanbewezen techniek."
"Innovatiebijdezuivetingvanafvalwater is
welbelangrijk, maarsysteemdenken isde
innovatiewaaropwezitten tewachten."

Risico'szijn vanalle tijden
Tenslottegafprof dr.ir.BenAle(TU
Delft) vootalledrinkwatet-enafvalwatermensen sameneencollegerisicomanagement.Hijmaaktehetpubliekvootalduidelijkdathetzeervoorzichtigmoet zijn,
"nooitdemachtvanmenselijke domheid
moetonderschatten"envooralopzoekmoet
zijn naarde"onbekendegevarenzones."Een
rampismeestalhetdirectegevolgvaneen
verkeerde(menselijke] handeling,maarde
grondslagismeesta'eenverkeerde besluitvotmingeneenverkeerdontwerp.Hijriep
hetpubliekdanookopteIerenvan fouten
enaltijd alerttezijn opsignalen.Alleendan
zijn rampentevootkomen. f

«

ir.IgnazWorm,ir.Stefan Geilvoet
en dr.ir.Luuk Rietveld (TU Delft)
Foto's:Michelle Muus
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