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"HetUV/H2Oz~succes
wasvoormijeen mooi
moment om een stapje
terugte doen"
Eenpionierwashij, inhetonontgonnengebiedvandedrinkwaterzuivering.Alswetenschapperstond
hijaandewiegvanspectaculaireontwikkelingen.Zijnnaambehoeftnauwelijksintroductieen
wordtinéénademgenoemdmetozonisatie,UV/waterstojperoxideenmembraanfiltratie. Hijontvingzeljsereprijzenvoorzijnverdiensten.Beginditjaar namjoopKruitho/a/scheidvandedrinkwatersector.H 2 0 bliktsamenmethemterugopeencarrièreinhettekenvanschoondrinkwater.
JoopKruithofstudeerde scheikunde,
metalsspecialisatieorganischechemie,aan
deUniversiteitvanUtrecht.Eenstudiedie
hembestbeviel,totdat hij hetgevoelkreeg
dathij ietsmiste."Beginjaren zestig mocht
jeeenbijvakdoenbijeenandereuniversiteit.Ikkooschemische technologieaande
THDelft.Professor Heertjes deeddaarveel
metwater.Datleekmeeenboeiend onderwerp."Naeenhalfjaar sprakKruithofbij
zijn vertrekmetHeertjes afdathij,wanneer
hijklaarwasinUtrecht,bij hemmochtpromoveren."In 1968regeldeHeertjes geldvoor
mebijKiwa,zodatikeerstéénjaar in dienst
vanKiwaendaarna achtjaar indienstvan
deTHDelft drinkwaterzuiveringsprocessen
heb bestudeerd."
In 1978tradKruithofweerindienst bij
Kiwa,waarhijzoublijven tot 1999.Hij
kwamineenwaar onderzoekswalhalla
terecht."Kiwawasindejarenzestigecht
slate.
noghetbedrijfvanzijn naam:Keurings
Instituut voorWaterleidingArtikelen.Ze
keurden pijpen enstortbakken.Dat veranderdetoendetoenmaligedirecteur Wijnstra
ophetideekwamommetdeheledrinkwatersector eenonderzoeksbudget tecreëren
doorvoorelkekubiekemeter water ééncent
apart teleggen.Vanuithetbudget dat daaruitontstond, konspeurwerkwordenverricht.Datwaseengeweldigesituatie.Hetis
debasisgeweestvooralhetwerkdat Nederlandopdrinkwatergebied gedaan heeft."
Dejarenzestigenzeventigwaren mooie
tijden vooronderzoekers,memoreert Kruithof. "Erwasnogbijna nietsophetgebied
vanonderzoeknaarhetvoorkomenenverwijderen vanorganischestoffen. Deruimte
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bestondomallerleioplossingen teexplorerenvoorproblemendietoendekopopstaken.DeRotterdamsechemicusRookontdektedestijds datchloor,waarvan iedereen
dacht dathetgeenkwaadkon,leiddetotde
vormingvantrihalomethanen dieverdacht
kankerverwekkend zijn voordemens.Dat
sloeginalseenbom.Tegelijkertijd verbeterdendeanalysemethoden, waardoorwe
steedsmeerkwalijkedingenontdekten zoals
olie,fenolen enlaterzelfs bestrijdingsmiddelen.Nu zienweweer hormoonverstoorders,contrastvloeistoffen engeneesmiddeleninhet water."

loopderjarengroeidedeinternationale concurrentie.Desteedsgroter wordendeNederlandsewaterleidingbedrijven ontwikkelden
huneigenonderzoeksfaciliteiten enerkwameninstituten alsWetsus.Deuniekepositie
dieKiwainhetverledenhadmoethet nu
delen.Omhun frontpositie tehouden,zullenzehard moeten werken."

Ozon
Kruithofpromoveerdein 1978optwee
onderwerpen:coagulatieenozonisatie.
Vooralozonisatiespeeldetijdens Kruirhofs
carrièreeenrol.In 1983 werdhij bestuurslid
vandeInternationalOzoneAssociation.De
afgelopen tweejaarwashij internationaal
voorzirterenverantwoordelijk voordeorganisatievanhet 17eIOAwereldcongres te
Straatsburg."Ozonvormdeeengrotebouwsteenvanmijnproefschrift. Ookinhetzuiveringsonderzoek met oxidatieisdeozoncomponent eengroterolblijven spelen."
Tochblekenookaanozonnadelen te
kleven."Chloorwasindebanvanwegede
kankerverwekkende trihalomethanen, maar
bijdesinfectie met ozonbleekdat daarbij
bromaatgevormdwordt,eennogveelverdachrerestofdantrihalomerhanen.Datlegdeweereenbomonder ozon.Het isveel
werkgeweestomhetbromaatprobleemin
kaart tebrengen.Hetonderzoeknaarde
mogelijkheden ombromaatvorming te
beperken,looptnogsteeds.Hetis mogelijk
geblekendevormingvanbromaat sterkte
minimaliseren, maargebruikvanozongaat
altijd samenmeteenbeperkte bromaatvorming."

Frontpositie
Metenigeweemoedkijkt Kruithof terug
naardejarenwaarinnogruim voldoende
geldwasvoorallerleionderzoekenKiwaeen
absolutefrontpositie innam ophet internationaleonderzoekstoneel."Indejaren zeventigentachtigwashetbijKiwamogelijkeen
enorm netwerk optebouwen.Wildeje
informatie vaneenactievekoolspecialist in
deVS,dangingjedaar naar toe.Danhadje
dieinformatie veeleerderdanwanneerjeze
bijeencongreskreegtehoren.Zokonjede
goededingeneralvast uitpikken.Ookwas
budget beschikbaar omdeze deskundigen
onderzoektelatenuitvoerenspeciaalvoorde
Nederlandsebedrijfstak. Kiwaheeft indie
tijd internationaal eenhelegoedenaam
opgebouwd.VeelKiwanen hebbenzichSaar
wezenloosvoorgewerkt.Kiwateertdaar nog
eenbeetje op.Wijwarendestijds het enige
onderzoeksinstituut datopdiemanier georganiseerd wasengefinancierd werd.Maarzo
makkelijkginghetlaterniermeer.Inde

UV/waterstofperoxide
Delaatstezevenjaarvanzijn carrière
brachrKruithofdoorbijPWN."Toeniknog
bij Kiwazat,deedikalveelwerkvoorze.Wat
datbetreft heeft ereenmooielijn in mijn
carrièregezeten.Vandewetenschap naar
roegepastonderzoeknaardepraktijk. Bij
PWNhebikhet oxidatie/desinfectieproces
viaUVenwaterstofperoxide oppotengezet
datnugebruiktwordt inhet productiebedrijfinAndijk.Detechnologie iseen
robuustedesinfectie eneenuniversele barrièretegen bestrijdingsmiddelen."
StondKruithofinzijn Kiwa-tijd mede
aandewiegvandeontwikkelingvan membraanfiltratie, zuiveringmet UV/waterstofperoxideiseenontwikkelinggeworden die
hij helemaaldezijnemagnoemen."Inde
jaren tachtighad ikalgewerkt met UVvoor
denadesinfectie vangrondwater.Enook
met decombinatie koolenUVvooroevergrondwater.Detechnologiebestaat alhon-

vanorganische microverontreinigingen
komtUVmetwaterstofperoxide in aanmerking.Metkoolfiltratie erachteraan gaatdeze
technologieindetoekomst een belangrijke
rolspelen.NietalleeninNederland, maar
wereldwijd."

Top o f flop
Naastdetopmomenten warenerook
flops. Momenten waaropKruithofdacht
goud inhanden tehebben,maardiebij
nader inzien tochnietrealiseerbaar bleken
tezijn."HetadsorptiemiddelXE340voor
grondwaterzuivering wasfenomenaal.De
capaciteit leekonbegrensd.Toenwevroegen
watonsdatnugingkosten,bleekdeontwikkelingvanhetproduct helemaalgeenhaalbarekaarttezijn.Hetwasspontaan ontstaandoordateenvatmet ionenwisselaars in
defikwasgevlogenendaardoor wasverkoold!Metdatgeweldige adsorptiemiddel
alsresultaat.Hetwasalleenniet mogelijk
omopbeheerstewijze dieionenwisselaars te
verbranden endezelfde adsorber teproduceren.Ookdekoolstoffibres vanJapansemakelij,waarbij laagmoleculairestoffen selectief
geadsorbeerd konden worden, werkten
kleinschaligtoegepastheelgoed.Opgrote
schaalwashetechterniet toepasbaar.Beide
ontwikkelingen zijn gewoonalshetware
verdampt."

Vervroegd eruit
Tussenalleontwikkelingen door naderdelangzamerhand de pensioengerechtigde
leeftijd voorKruithof,maarookdemogelijkheidtotvervroegduittreden."BijPWN
wotdtsindsenigetijdgewerktaaneennieuwezuiveringopbasisvanionenwisseling.Ik
konernogeenpaarjaar aan vastplakken,
maarheteindevanditproject kanikdan
tochnietmeermeemaken.Hetsuccesvan
UV/waterstofperoxide wasvoormij duseen
mooimoment omeenstapje terug tedoen."

J°°PKruithqf(foto:archiefPWNj.

derdjaar,maar in 1980bestonden nognauwelijksontwerpgrondslagen voordereactoren.Monitoren,daarwerd nieteensover
na
gedacht.Ikbentoen metBersonaande
slaggegaanomdetechnologieverderteontwikkelen.Deeerste ontwerpgrondslagen
"ebbenweopdeachterkant vaneensigarendoosjezitten maken.DeeersteUV-doororaakwasbijdetoenmalige Drinkwaterleidlr
igdeAlblasserwaarden Vijfheerenlanden,
x
5okubiekemeter peruur.Daarnazijnwe
geleidelijkaanmonitoringgaan invoerenen
2
Ünwegaan kijken naardevervangingvan
lampen.Indereactorenzatenvaakoude
lampen,dieallangnietmeerdegewenste
hoeveelheidUV-lichtleverden."
ln

"Deopmarsvandecomputer steldeons
staathethelegebeuren te karakteriseren

enkortsluitstromen tebeschrijven", vervolgtKruithof "Opbasisdaarvankoneen
nieuwegeneratiereactoren ontwikkeld worden.DatleiddeonsnaarTrojan UVvoorde
full-scale ontwikkelingendetoepassing.
Vootdezeontwikkelinghebikdebasis
mogenleggen.SamenmetPeerKamp,mijn
baasbijPWN, hebikderealisatievanhet
project vormgegeven.Datgeeftbestweleen
kickalsdk laatstestapdan toteensucces
leidt.Daarmagikdeeervanopeisen."

Toekomst
Kruithofverwachtdatdetoekomstinde
drinkwaterzuiveringgekenmerkt wordt
doormembraanfiltratie, metnamedeultrafiltratie alsvervangingvandecoagulatie.
"Voordehoofddesinfectie endeomzetting

HetdoekvoorKruithofs carrièreisdus
gevallen.Maarweemoedigthuisachterde
geraniumszitten,metzijn ereprijzen van
KiwaendeKVWNopgespeld, terugdenkend
aanallemooiemomenten, iservoorde
wetenschapper niet bij. "Ikhelpnujongeexcollega'sbij hun onderzoek,vooreenpaar
Kiwanenbekijk ikwatpublicaties.Enikblijf
lesgevenbijUNESCO-IHEinDelft. DaarnaastgaiklesgeveninDuitsland bijIWW
ZentrumWasser.Verdergaikkijken hoewe
UV/waterstofperoxide snellergeaccepteerd
kunnen krijgen.Ondertussen trekkenenkeleAmerikaanseingenieursbureaus aanme.
Alsiknietoppas,benikstraksweer fulltime
aanhetwerk!" f
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