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NVA/H 2 0-pnjs 2005
naarGertjanZwoIsman
DeNederlandseVereniging voorWaterbeheer(NVA)endeKoninklijkeVerenyin^voorWaterbelangeninNederland(KVWNj^aan, alsdeledenditnajaarhun.goedkcurin^aaneenprincipebesluit
geven, in2008fuseren. Indatjaar viertdeNVAhaar50-jarig bestaan.Beidebesturenvindendarde
samenwerkingverderversterktmoetwordenendatdeopgerichteWaterfederatie daartoenietvoldoendeslagkrachtheeft. DeKVWNheeft hetvoornementijdenshaarvoorjaarsvergadering op11 mei
kenbaargemaakt.DeNVAvohjdeopïójunijl. TijdensdievergaderingontvingGertjanZwolsman
vanKiwaWaterResearchdeNVA/TKO-prijs2005voorzijn artikelenovertoxiciteitvankoperin
oppervlaktewater. HarryTolkampvanWaterschapRoerenOvermaaskreegalsdankvoorzijnvele
werkzaamheden indewatersectordeScheltinga-pnjszoo6.
HarryTolkamp,dieonderandere voorzitter isvanderedactiecommissie van H 2 0,
wasduidelijk aangedaan toen hij deprijs
ontvinguit handen vanCorRoos(voorzitter
NVA).VolgensRooswashetgeen moeilijke
keusgeweest.Tolkampwerdgeprezen voor
zijn tomelozeinzet inallerleicommissiesen
andersoortigeoverlegorganen. Hij isde11e
winnaar vandeScheltinga-prijs.
Gertjan Zwolsman kreeguit handen van
PeterdeJongdeNVA/H20-prijs 2005(voor
heteerstuitgereikt inde voorjaarsvergaderingomzowatactueler tezijn) voor zijn
tweeartikelen over toxiciteit van koper(nr.
14/15,pag.35ennr. 21,pag.35)Volgensde
jury,die 19artikelengeschikt vond voorde

prijs, leverendetweeartikelen vanZwolsman voldoendenieuweinformatie voorde
discussieoverhetaldan niet bestaande
gevaarvankoper inhetwater.Degedeelde
tweedeenderdeprijsgingoverigens naarde
artikelen'CAPWAT: innovatiefonderzoek
naarcapaciteitsverliezen in afvalwaterpersleidingen'vanChristofLubbers,KeesKooij,
Ruud LemmensenFrancoisClemens(nr. 20,
pag.34)en'Wellenverzilten het oppervlaktewater inpoldersvanWest-Nederland' van
PerrydeLouw,Ronald Bakkum,Henk van
Hardevelden HenkFolkerts(nr. 14/15,pag.
39)VolgensGertjan Zwolsman isdetoxiciteitvankoper inhet veld,openkele specifiekewaterlopen na,veelminder belangrijker

HarryTolkamp(rechts)ontvangtdeScheltinga-pnjs2006uithandenvanCorRoos.

GertjanZwolsman.
dan inhet laboratorium door heteffect van
DOCopkoper.Potentiële risico'sbestaan wel
bijeenoverschrijding vanhetmaximaal toelaatbaar risiconiveau,maareenactueel risico
niet,aldusZwolsman. Detoetsingaan het
MTRgeeft enkel inzicht indepotentiële risico'svoorhetecosysteem.DezevormenvolgensZwolsman vaakeenoverschatting van
dewerkelijke risico's.Eenmethodiek voorde
actuelerisicobeoordelingontbrak totnu toe.
HetBioticLigand-model(ziedevorigeuitgavevanH 2 0)maakt eenvoorspellingvan
deactuelerisico'svanzwaremetalenwel
mogelijk.Dan kanookeenantwoordgegevenwordenopdevraagnaar hetnut ende
noodzaakvanmaatregelen tegen verontreinigingvan hetwater met koper.Volgens
Zwolsman zijn zwaremetalen voorde
Kaderrichtlijn Water wellichtniet van
belang.Eutrofiëring enderigide inrichting
vansommige waterlopen zijn daarentegen
welbelangrijke zaken voordeKRW,meent
hij.AlsvervolgophetonderzoekvanZwolsman begint injulieen demonstratieproject
waarbij indebeheergebieden vanzeswaterschappen maandelijksdegehalten koper,
zinkennikkelgemeten gaan worden.

Burgerparticipatie
Het thema vande NVA-voorjaarsvergaH20
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dering('burgerparticipatie')werd onder
andereopgepaktdoordijkgraafJohande
BondtvanAmstel,GooienVecht. Hij
hamerdeeropdat waterbeheerders geen
schijninspraak moeten biedenen burgers
alleendekanstot inspraak moeten geven
wanneererookietsin tesprekenvalt.Ook
moetenzenietvoortijdig informatie geven,
omdat dan vaaknogteveelvragen onbeantwoord blijven.Verdermoeteneraltijd alternatieven zijn voordeoplossingvaneenprobleem.Hijgafdaarbij hetvoorbeeld van
Groot-Mijdrecht, onderAmsterdam, waar
plannen bestaanomdepolderonder water
tezetten inverband metdeslechte waterkwaliteit (veelbrakwater).Hetenigealternatiefzou het verhogen vandegrond met
driemeter zandzijn. Inditplan ontbreekt
eenalternatiefvoordehuidige bewonersvan
depolder.Voordeverplaatsingvandecirca
no huizen zijn geen financiën beschikbaar
gesteld, f
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Derde Kamerleden
bezoeken Wetsus
Datookcjewoneburgerszichbijzonderinteresserenvoorwatertechnolo^ieenwatermanagement, metnamealsdezebetrekkinghebbenop
ontwikkelingssamenwerking,bleekuither
bezoekvaneenvijftalledenvandeDerdeKamer
aanonderzoeksinstituut WetsusinLeeuwarden.
Op7juni kregendebezoekersalseerste
eenintroductie overWetsusvanHeleenvan
Sombekke,gevolgddooreen uiteenzetting
vanSjefErnes(AquaforAll)overdewereldwaterproblematiekeneventuele oplossingen.Praktijkvoorbeelden werden aangedragendoorHenk Brink(WMD)naar
aanleidingvandeervaringen vanhet drinkwaterbedrijf inIndonesië.Bonne Hijlkema
vanNorit legdedekamerleden dewerking
vandePerfector-E,een noodwatervoorzieningvoorontwikkelingslanden, uit.PromovendusNatasja Schouten verteldeover haar
onderzoek naar kleinschalighergebruik van
waswater inIndia.Het bezoekwerd afgeslotenmet eenbezoekaanhet laboratorium
vanWetsus.
DeDerdeKameriseen schaduwparletnentvoor ontwikkelingssamenwerking,
bestaandeuit 150vrijwilligers: 120Nederlandseen 30zuidelijke leden.Deleden hebbendetaakgoedevoorstellen voordeverbeteringvan ontwikkelingssamenwetking
ondet deaandacht vanminister VanArdenne(Ontwikkelingssamenwerking) ende
TweedeKamertebrengen.Ç
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Ook mechanische
putverstopping in
Duitsland?
InBerlijnvondenbe^inaprildeBrunnenbauracjeplaats,waaropwetenschappersdeontwikkelingenophetjjebiedvanpurmaruujement
presenteerden.Bert-RikdeZwart(TU Delft/
KiwaWaterResearch)jja/daareentoelichting
opdeinzichtenovermechanischeputverstoppingdiezijnopgedaaninhet bednrjstakonderzoekvandeNederlandse drinkwaterbedrijven.
DiverseDuitsewaterbedrijven,gavenaandat
mechanischeverstoppingdoordeeltjeswellicht
ookbijhenvoorkomt;voorheenwerdditsteeds
ontkend.
InDuitsland wordenalleactiviteiten op
gebied vanputten gereguleerd via'Richtlinien'en'Arbeitsblätter',dieworden opgestelddooiallepartijen diebetrokken zijn bij
deaanlegenhetonderhoud vanputten en
destand vandetechniek moeten weetgeven.
Omdat dezedocumenten uitgaan van brede
overeenstemming russenalle betrokkenen,
bevatten zevaakzeeralgemene beschrijvingendieweinigruimte latenvoor nieuwe
inzichten enontwikkelingen.Personeelvan
erkendeboorondernemers moetjaarlijks
enkelebijeenkomsten bijwonen waarde
stand vanzaken wordt toegelicht.Het blijft
dan hoofdzakelijk bijeenopsommingvan
veranderingen ofaanpassingen.
TochisinDuitsland ookruimte voor
inhoudelijke vernieuwing.Darbewezende
voordrachten vanMichaelTholenover boormethoden enmonsterneming envanChristophTreskatisoverputproeven. Michael
Tholen (BBSAmerland)doorspekte zijn
voordracht met voorbeelden van mislukkingen,want mislukkingen zijn tochhet meest
instructief.Zoalsdeboormeesterdiegrondmonsters nam vandetopvandebergopgehoord materiaal,zodat het fijne mareriaal in
zijngrondmonsters sterkwasondervertegenwoordigd -terwijljuist ditfijnemateriaaldeeigenschappen vandeaquifer bepaalt.
ChristophTreskatis(Bieskeund Partner)
maakt onderscheid tussen putproeven voor
dehydrologische karakterisering van putten
enpompproeven voorde hydrologische
karakterisering vanaquifers.Hij raadt aan
putproevenjaarlijks te herhalen.
Hoewelmechanische putverstopping
niet inhetbijzondet werdgenoemd,schemerden deeffecten ervan welin meerdere

voordrachten door.Zovermeldde IngaTongers(HeinrichStade)dateengeringe
opbrengst vaneenput door toepassingvan
een tefijneomstorringmoeilijk iste bewijzen,enhadPeterMelzer(MWWasserwerke)
hetovereen"angst-omstorting". Hij bedoelt
daatmeehet toepassenvaneente fijne
omstottingomermaarzekervan tezijn dat
deputgeenzandzalleveren.Inzijn voordracht legdeMelzerdenadruk ophet ontwikkelen vanputten omtekomen toteen
maximaleopbrengst bijeen minimale
afpomping, indepraktijk wordt dezevertaald als'minimale zandlevering'.
Melzerschreefhetoptreden vanverstoppingtoeaanonvoldoende ontwikkeling van
eenput.Hijgafhetadviesom regelmatig
tegeneratieenputontwikkeling uit tevoeren.Dit isoverigenseenpunt datookin
Nederland speelt:bijmechanischeverstoppingisdespecifieke volumestroom naregeneratie regelmatig hogerdan bij oplevering.
Blijkbaar wasdeput nietvolledig ontwikkeld.Wekunnen dezesituatiegenetaliseren:
welkgedeeltevanheteffect bij regeneratie
vanmechanisch verstopteputten moet worden toegeschreven aanregeneratieenwelk
gedeelteaaneenverlateontwikkeling? Tot
nu toewerdvolgehouden dat mechanische
putverstopping niet inDuitsland voorkomt,
dat heteentypischNederlands probleemis
datoptreedt alsgevolgvaneenfoutieve puiconstructie.Bert-RikdeZwartgingin zijn
voordracht inopdeoorzaakvan mechanischeputverstopping,dekostendiemet deze
vorm vanverstoppingsamenhangen en
resultaten vanhet laboratorium-enveldonderzoek Doorookin tegaanopdekarakteristieken endusdeherkenning van
mechanischeputverstopping werdende
aanwezigen opeenspoorgezet.EnkeleDuitsewaterbedrijven hebbenKiwana afloop
gevraagd nategaan ofdezevorm vanverstoppingdaadwerkelijk bij hun puttenvelden optreedt.
Omdat inDuitsland desituatieop puttengebied quageologieen putconstructie
diverser isdaninNederland,mag verwacht
wordendat invergelijking mer Nederland
extremeresituatieszullen voorkomen.
Bestuderingvandezesituatieszalzekerleiden totverbredingenverdiepingvan het
bestaande inzichtophetgebiedvan mechanischevetstoppingenookNederlandse
waterbedrijven profijt bieden, f
Marc Balemans en KeesVan Beek
(KiwaWater Research)
Rob Breedveld (Hydron Advies
en Diensten)
Jorg Nijkamp (Onflow)
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