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Overzicht 3011 , deel
Gezondheidstechniek

• Boek Drinkwater-principes en praktijk verkrijgbaar bij
Mieke Hubert, kamer 4.55

• Vraagstukken in boek
• Computer assignments op blackboard
• Oude tentamens op blackboard
• 7 colleges conform schema
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Drinkwater- principes en praktijk

Gezondheidstechniek 3011
Drinkwaterbedrijven 3011
Planning en ontwerp 3420
Financiën 3420
Waterverbruik 3011
Waterkwaliteit 3011
Grondwater 3420
Oppervlaktewater 3420
Distributie 3011
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Colleges

• 27 sept. Inleiding gezondheidstechniek
• 1 okt. Waterkwaliteit 1: eisen/micro
• 4 okt. Waterkwaliteit 2: natuur/chemie
• 8 okt. Drinkwaterbedrijven 1: grondwater
• 11 okt. Drinkwaterbedrijven 2: oppervlaktewater
• 15 okt. Waterverbruik
• 18 okt. Distributie

Excursie naar de Berenplaat op 11 oktober na college
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Wat is Gezondheidstechniek?
drinkwater

riolering

afvalwater

oppervlaktewater

grondwater



28 september 2007 6

Schoon water voor een gezond leven..

jaar
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Wat is Gezondheidstechniek?

Goede waterkwaliteit ten dienste van mens en milieu

Kennis van:

- waterwinning

- waterzuivering

- watertransport

- waterchemie

- microbiologie
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Wat is Gezondheidstechniek?

Gezondheidstechnisch ingenieur maakt gebruik van
kennis van:

- hydraulica

- hydrologie

- constructieve vormgeving

- informatica

- projectrealisatie



28 september 2007 9

Wat is Gezondheidstechniek?

- van groot belang voor
de volksgezondheid

- grootschalige
gespecialiseerde
infrastructuur

- goed georganiseerde
sector met heldere
taken
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Drinking water and Delft
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Wat doet een waterleidingingenieur?
Studies
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Wat doet een waterleidingingenieur? 
Ontwerpen
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Wat doet een waterleidingingenieur?
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Wat doet een waterleidingingenieur?



28 september 2007 15

de
m

an
d 

[m
3 /h

]
de

m
an

d 
[m

3 /h
]

Wat doet een waterleidingingenieur? 
Onderzoek
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Dutch drinking water: principles
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Drinking water in the 
Netherlands

• Total volume:1.2 x 109 m3/jaar
• Sources

• Groundwater: 2/3
• Surface water: 1/3

• Treatment
• Groundwater: aeration and 

sand filtration
• Surface water: very extensive

treatment
• Distribution

• no chlorine!
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Principles and practices:1

1. Focus on public health…
2. Large publicly owned private companies…
3. With joined efforts for research and communication
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Principles and practices: 2

1. Source protection
2. Safe groundwater when available…
3. Or artificial groundwater…
4. Or surface water with multiple barriers for micro-

organisms, pollutants and nutrients…

grondwater

infiltratiewater
oppervlaktewater

oevergrondwater
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Source protection
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Groundwater
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Artificial recharge
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Multiple barriers…
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Modern technology…
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Principles and practices: 3

1. High quality water without 
chlorine…

2. And with a low hardness…
3. So the customers drink water 

from the tap
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Principles and practices: 4

1. No leakage…
2. Reliable systems…
3. Stimulate water saving…
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The miracle from the tap

High quality water supply
• No waterborne diseases
• No chlorine
• No pesticides
• No hard water
• No corrosion and metals
• No leakage
• No need for home filters
• No need for bottled water
• No wasting of water
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(Kleinschalige) drinkwaterzuivering in 
ontwikkelingslanden
Uitdagingen voor de (civiel) ingenieur

College Inleiding Watermanagement

ir. Doris van Halem D.vanHalem@tudelft.nl

Sectie Gezondheidstechniek



27 september 2007 2

Inhoud

• Inleiding
• Low-cost drinkwaterzuivering
• Recente ontwikkelingen
• Onderzoek aan de TUD
• Slot
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Millenniumdoelstellingen

Millennium Development Goals (MDG’s)
#7 ‘Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to 

safe drinking water and basic sanitation’
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Waterbronnen

Oppervlaktewater sterk variërende waterkwaliteit 
(hoge piekconcentraties) - soms niet beschikbaar 
gedurende het gehele jaar

Grondwater constante kwaliteit (microbiologisch 
betrouwbaar) - zuurstofarm, kan problemen geven 
met Fe, Mn (of zelfs As)

Regenwater grote kans op herbesmetting tijdens 
opvang en opslag - niet beschikbaar gedurende het 
gehele jaar
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Kwantiteit/kwaliteit

Waterkwantiteit: >2 liter/dag

Waterkwaliteit:

Pathogene micro-organismen: bacteriën, virussen en protozoa

(Zware) metalen

Nitraat en ammonium

Opgelost organisch materiaal

Pesticiden, geneesmiddelen, hormonen
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Pathogene micro-organismen

Wereldgezondheidsorganisatie: geen coliformen in een 100ml monster

Hepatitis

Vibrio Cholerae

Cryptosporidium - Giardia Lamblia
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Drinkwaterzuivering

Op welke schaal?

Stedelijk gebied
Hele stad - herbesmetting in distributienetwerk – fluctuerende aanvoer
Wijk - kwaliteitscontrole lastig - soms hoge prijzen

Plattenland
Dorp - organisatorische problemen
Huishouden - tijdrovend & grote kans op verkeerd gebruik
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Low-cost drinkwaterzuivering

Keramische filtratie - pot, candle and disk shape
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Low-cost drinkwaterzuivering (2)

SOlar DISinfection (SODIS) - PET flessen
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Low-cost drinkwaterzuivering (3)

(Zand)filtratie - zand, grind en adsorptiemedia
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Recente ontwikkelingen

WaterPyramid – solar, regenwater (en chloordosering)
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Recente ontwikkelingen (2)

Perfector-E - ultrafiltratie en UV-desinfectie
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Recente ontwikkelingen (3)

Arseenverwijdering - ijzer(hydr)oxiden, spijkers en baksteen
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Onderzoek aan de TUD

Keramisch pot filter geimpregneerd met zilver
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Onderzoek aan de TUD (2)

Keramisch pot filter geimpregneerd met zilver

Mercury intrusion curves

0

1

2

3

4

5

6

0,0010,010,11101001000

Pore size diameter [μm]

In
cr

em
en

ta
l i

nt
ru

si
on

 [
%

]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Cu
m

ul
at

iv
e 

in
tr

us
io

n 
[%

]

Ghana
Nicaragua

Mercury intrusion curves

0

1

2

3

4

5

6

0,0010,010,11101001000

Pore size diameter [μm]

In
cr

em
en

ta
l i

nt
ru

si
on

 [
%

]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Cu
m

ul
at

iv
e 

in
tr

us
io

n 
[%

]

Nicaragua

Mercury intrusion curves

0

1

2

3

4

5

6

0,0010,010,11101001000

Pore size diameter [μm]

In
cr

em
en

ta
l i

nt
ru

si
on

 [
%

]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Cu
m

ul
at

iv
e 

in
tr

us
io

n 
[%

]

Cambodia
Ghana
Nicaragua



27 september 2007 16

Onderzoek aan de TUD (4)

Langzaam zandfiltratie op dorpsschaal in Benin, West-Afrika
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Onderzoek aan de TUD (5)

Combinatie langzame zandfiltratie en UV desinfectie

Smutzdecke: kokos/jute
Temperatuur/radiatie

Doorlopend systeem
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Onderzoek aan de TUD (6)

‘Drinken van de wind’ - RO/windenergie

Pilot - Kaap Verdië
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Onderzoek aan de TUD (7)

Schelpenfiltratie in Suriname
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Onderzoek aan de TUD (8)

Arseenverwijdering met ondergrondse beluchting

Arseen in drinkwater veroorzaakt op de lange termijn pigmentvlekken, 
“black-foot disease”, huidkanker,... (WHO)
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Onderzoek aan de TUD (9)

Arseenverwijdering met ondergrondse beluchting

Periodieke injectie van zuurstofrijk water in het arseen- en ijzerrijke 
anaerobe watervoerende pakket

Onttrekking van arseenvrij grondwater - toepasbaar op het plattenland van 
Bangladesh?
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Onderzoek aan de TUD (10)

TUD - samenwerkingsverbanden

Werktuigbouwkunde - drinken van de wind

Technische aardwetenschappen - ondergrondse arseenverwijdering

Microbiologielab (Klyver) - UV desinfectie

Industrieel Ontwerpen - design for the Bottom of the Pyramid
Life Straw voor kleine kinderen
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Slot

Uitdagingen voor de drinkwatertechnoloog

high-tech vs. low-tech (?)
community-scale vs. household (?)
low-cost!
sociaal-culturele context
lokale energiebronnen en grondstoffen (of toch importeren uit China?)
lokale kennis en ervaringen
waarborging van kwaliteit?
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(Kleinschalige) drinkwaterzuivering in 
ontwikkelingslanden
Uitdagingen voor de (civiel) ingenieur

College Inleiding Watermanagement

ir. Doris van Halem D.vanHalem@tudelft.nl

Sectie Gezondheidstechniek
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