TWEEPRIJZENVOOR NEDERLANDS ONDERZOEK OPIWA-CONGRESINBEIJING

Internationale
krachtenbundelingin
wateronderzoek detrend
Het IWAWorld Water Congres,dat van 10tot 14 september in Beijing
plaatsvond en waaraan zo'n 3.000 vertegenwoordigers van waterbedrijven,
overheden en industrie deelnamen,toonde aan dat samenwerking tussen
onderzoeksinstituten, leveranciers en waterbedrijven leidt tot talrijke
innovaties. Kennis delen loont om wereldwijd bij te dragen aan de millennium
doelen. Maar ook voor de Nederlandse markt isdit van belang,want het IWAcongres bracht duidelijk aan het licht dat de Nederlandse voorsprong verkleint.
Samenwerken en kennisdelen isnoodzakelijk o m Nederland op de waterkaart
te houden.

E

engoed internationaal netwerk,
eenvooruitziende brede bliken
wereldwijde trendsdiedeinternationaleonderzoeksagenda gaanbepalen,
zijn belangrijke ingrediënten voor het doen
vaninnovatiefonderzoek. Feitelijk wasdit
het uitgangspunt voor het IWAWorldWater
Congressin Beijing.Niethetwiel tweemaal
uitvinden,maargebruik makenvankennisen
ervaringdieelders isopgedaandoor internationale krachtenbundeling.
Eénvandetrendsdiewereldwijd de
watersector beïnvloedt, isklimaatverandering.Tot nutoezijndeeffecten van
klimaatverandering vooral beschouwd in
termen vanveranderingen inwaterkwantiteit,alsgevolg vanveranderende neerslagpatronen enstijging vandetemperatuur. Dat
klimaatverandering ookvoor de drinkwatervoorziening van invloed zalzijnalsgevolg
vanveranderingen inde waterkwaliteit,

werdduidelijk indeworkshop'Water and
Climate'die geleidwerd door Henkvan
Schaik(UNESCO-IHE).Eengrilliger neerslagpatroon enhogeretemperaturen in Europa
en Nederland kunnen leidentot verhoogde
concentraties vanverontreinigingen in
oppervlaktewater entot verzilting van
grondwater. Dekwaliteit vanzowel oppervlaktewater alsgrondwater alsbron voor
deopenbare drinkwatervoorziening komt
daarmee mogelijk inhetgeding.Bovendien
kanopwarming van het leidingnet ertoe
leidendat debiologische activiteit inhet net
zaltoenemen,met alle kwalijkegevolgen van
dien.Dezeeffecten van klimaatverandering
zijntijdens desessieendedaarop volgende
discussies benoemd als zorgwekkende
ontwikkelingen,waardesectorzichop moet
voorbereiden.
Op25september isinAmsterdamdeIWA
SpecialistGrouponWater and Climate

ingesteld tijdens deinternationale IWA/NVAconferentieWateren Klimaat,die onderdeel
uitmaaktevan het congresprogramma
vanAquatech.DeSpecialist Group iseen
gezamenlijk initiatief vanIWAenCPWC.
Het bestuur bestaat uittiendeelnemers uit
Nederland,Spanje,deVerenigdeStaten,
India,Oeganda,JapanenCanadaen wordt
voorgezeten door Roelof Kruize (directeur
Waternet).

InnovationAwards
Tijdens het IWA-congresinChina
zijn Innovation Awards uitgereikt.De
Nederlandse watersector vieltweemaal in
deprijzen,met projecten die onderdeel
uitmakenvan het bedrijfstakonderzoek.Jan
Vreeburg ontving de RegionalAward voor
hetonderzoek naardeafsluitertool inde
categorie Applied Research.Het apparaat
wordt inmiddels op grote schaal toegepast.
Arthur Meuleman ontving deRegional Award
voor hetonderzoek naar putverstopping (in
decategorie Operations and Management).
Hetonderzoek isruimtienjaar geleden
geïnitieerd door hettoenmaligeWZHO
(nuOasen) insamenwerking metVitens.
Deresultaten ervanworden momenteel
geïmplementeerd inde bedrijfsvoering van
diverse bedrijven.IWA-voorzitter PaulReiter
feliciteerde deNederlandse drinkwatersector
met deprijzen.
Inhet DutchWater Pavilionop de begeleidende beurswasonder anderede PerfectorE opgesteld,decompacte engebruiksvriendelijke waterzuiveringsinstallatie die
PWNenNorit ontwikkelden nadetsunami.
Deinstallatie kan2.000 liter betrouwbaar
drinkwater per uur leverenendaarmee een
kleindorp (2.500personen) dagelijksvan
betrouwbaar drinkwater voorzien.Door zijn
robuustheid eneenvoud (erzitalleen maar
eenaan-uitknop op),eenvoudige reiniging
vandemembranen door automatische
periodieke terugspoeling eneen simpele
handleiding ishet apparaat uitermate
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verslag/ actualiteit
420 miljoen
eurovoor
urgentewatermaatregelen
In de Miljoenennota staat voor de
komende jaren 4 2 0 miljoen euro
begroot voor urgente maatregelen
in het kader van waterbeheer. Om
de zwakke plekken langs de kust
te versterken, is742 miljoen euro
vrijgemaakt. Het kabinet maakt ook
geld vrij (al dan niet gedwongen
door Europese regelgeving) om
de waterkwaliteit te verbeteren.
Koningin Beatrix noemde de gevaren
van hoog water in de troonrede.
Volgens de vorstin ishet van het
'grootste belang'de Nederlandse
delta tegen hoog water te
beschermen.

N

geschikt omtegebruiken in ontwikkelingslandenwaar acuut gebrek isaan schoon
water.
Eenvoorbeeld vaninnovaties opwereldschaalishet Singaporeseconcept NEWater,
waarbij drinkwater wordt gemaakt uit
afvalwater,zodatdewaterketen gesloten
wordt.Depr-campagne diedePublic Utilities
Board(PUB)inSingaporeoptouw zette
omvertrouwen te kweken indit nieuwe
drinkwater bijde bevolking,heeft haar
doen inziendatzorgvuldig omgaan met
schaarsebronnen door het sluitenvande
ketenvangroot belang is.HarrySeahvan
dePUBbenadrukte het belangvanover de
grenzen kijken naar bestaande technologie,
om zote beschikken over de nieuwste kennis
eninzichten.Samenwerking met diverse
onderzoeksinstituten enleveranciers stond
centraal indeaanpakvan PUBbijde snelle
ontwikkeling vande NEWwater-installatie.
Op basisvanervaringen met pilots bouwde
PUBindeafgelopenjarendrie nieuwe
installaties.Eindditjaar komt er nogéénbij,
waarbij gebruik wordt gemaakt van 16inchmembranen.
Met geloof ininnovaties envertrouwen in
hetjuiste onderzoek alsbasishouding,wil
PUBinzeegaan met partijen om nieuwe
innovatieve technologie uittetesten.Het
nutsbedrijf stelt zichdaarmeeten doel
alsproeftuin enfinancier tedienen voor
kansrijke innovatieve concepten om zote
groeientot eenzogeheten global waterhub,
oftewel middelpunt. KiwaWater Researchen
Waternetwerken met PUBsamen,sindseen
delegatie vandeNederlandse drinkwaterbedrijven het bedrijf in2004 bezocht.
M

*t dankaanCarletnMesten(Kiwa Waterresearch).

aarverwachting steltdeEerste
Kamernogditjaar dePKBRuimte
voordeRiviervast.Volgendjaar
kandandeuitvoering beginnen.Samen
met deMaaswerken,waarmee intussenal
eenbegin isgemaakt,moeten in2015de
waterkeringen langsdeMaasendeRijnaan
dewettelijk voorgeschreven veiligheidseisen
voldoen.Ookmoet danduidelijkzijn hoeveel
ruimtegereserveerd moetwordenvoor de
periodedaarna.Vooruitlopend opdePKB
zijnenkelekoploperprojecten aangewezen
waarvandeplanstudie kanbeginnen.
Volgendjaarwordt bijvoorbeeld gewerktaan
dedijkverleggingWestenholte (bijZwolle),
deuiterwaardvergraving Meinerswijk (bij
Arnhem)endeOverdiepse Polder inNoordBrabant.Inhet kadervandeMaaswerken ligt
denadruk in2007opkadeversterkingen in
stedelijkgebied,zoalsbijRoermond,Venloen
Gennependerealisatievandehoogwatergeulenenverdiepingsmaatregelen.
Deaanpakvandezwakke schakels langsde
kuststartookvolgendjaar.Uitde vijfjaarlijksetoetsing van primaire waterkeringen
blijkt dat eenaantal keringen,zoalsde
Afsluitdijk endedijken rond het Markermeer,
niet aande huidige normenvoldoen.Het
kabinet heeft eenprogramma opgesteld om
de meest urgente maatregelentot en met
2011uitte kunnen voeren.Hiervoor isde
komendejareneenbedragvan420 miljoen
euro beschikbaargesteld.
Het maatregelenprogramma 2003-2007
uit het Nationaal Bestuursakkoord Water
voor regionale watersystemen nadert zijn
einde.Indit kaderworden 307 projecten
van43gemeenten en24 waterschappen
uitgevoerd.Het Ministerie vanVerkeer en
Waterstaat heeft eeneenmalige uitkering
van 100miljoen beschikbaar gesteld voor
projecten.Het leeuwendeel hiervan wordt
gefinancierd door dewaterschappen:692
miljoen euro.Het nieuwe maatregelenpakket,met eenlooptijd van2007tot 2015,
isvolgendjaar klaar.VerkeerenWaterstaat

zoekt daarbij naareencombinatie met de
waterkwaliteitsdoelstellingen uit de KaderrichtlijnWater.

Reactie
Ineen reactie opdebegroting stellen de
UnievanWaterschappen enhet InterprovinciaalOverlegdat het Ministerie vanVerkeer
enWaterstaat geen structurele aanpak heeft
gekozenvoor de noodzakelijke versterking
vanprimaire waterkeringen.Slechtstot en
met hetjaar 2011isdaar420miljoen euro
voor uitgetrokken.Voor een structurele
aanpak istot en met 2020minimaal een
bedragvan 1,6 miljard euronodig.
Datblijkt uitdetweede landelijketoetsing van
deprimairewaterkeringen.Uitdietoetsing
isnaarvorengekomen datmeerdan90
zwakke plekkeninkeringen nietvoldoenaan
dewettelijke normen.Deprovinciesende
waterschappenverwachten datditaantalzelfs
nog hogerzaluitvallen,omdat 30procent van
dewaterkeringen nog nader moet worden
getoetst.Ookveranderingen inhet klimaat
endebodemdaling zullendekomendejaren
nieuweinvesteringenafdwingen.HetIPO
endeUniewijzenhetRijkopzijn wettelijke
verantwoordelijkheid voorde primaire
keringenenroepenopeenstructureel bedrag
tot enmet2020tereserveren,zodat dewaterschappenenprovinciestijdigdenoodzakelijkeverbeteringen kunnenrealiseren.
Volgensdebelangenkoepels betekent de
aanpakvanVerkeerenWaterstaat dat bij
lange naniet allezwakke plekken inde
waterkeringen worden verbeterd.

VROM
Debegroting van het Ministerie vanVROM
laat meer aandacht voor waterkwaliteit
zien:voor ditjaarwaseen bedragvan nog
geen 1,5 miljoen euro beschikbaar voor
deverbetering vanwaterkwaliteit.Vanaf
volgendjaarwordt dit bedragjaarlijks
opgetrokken naareendikke 13 miljoen
euro.Ookvoor het bevorderen vangebiedsspecifieke maatregelen inhet landelijk
gebied steltVROMde komendejaren
aanzienlijk meer geld beschikbaar:van nog
geen miljoen euro ditjaartot ruim 13 miljoen
eurovolgendjaar.In2010wordt bijna 26
miljoeneurobeschikbaargesteld.

TTIW
Voordevorming vaneenTechnologischTop
InstituutWatertechnologie (TTIW) wordt
35miljoen euro beschikbaar gesteld.Het
bedrag isbedoeld voor deperiode20072012.Het instituut zalvoortbouwen op
defundamenten die aldoorWetsuszijn
gelegd.Het lopende onderzoeksprogramma
vanWetsuswordt integraal onderdeel
vanhet nieuweTTIW.Inhet nog op te
richten instituut zalonder meer aandacht
zijnvoor deterugwinning vanenergie en
grondstoffen uit afvalwater,de bereiding
vandrink- en proceswater, interactie met
natuurlijke systemenendeontzilting van
zeewater. Detoegezegde 35miljoen euro
iseenverdubbeling vanhetal beschikbare
bedrag.Overigens keert deoverheid de35
miljoen euro niet inéénkeer uit:de helft van
het bedragwordt pastoegekendalsovereen
jaar blijkt datdeorganisatorische eninhoudelijkeontwikkeling voldoendeis.
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