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Nieuwe editie verschenen van hét standaardwerk over drinkwater
Het is hét standaardwerk over de
Nederlandse drinkwatersector: ‘Drinkwater
- principes en praktijk’. Onlangs verscheen de
derde, herziene editie, voor het eerst als
coproductie van de TU Delft en Wateropleidingen. Voor studenten aan de TU Delft, voor
cursisten van Wateropleidingen en eigenlijk
voor iedereen die in de sector werkt is het
boek onmisbaar om een scherp beeld te
krijgen van de manier waarop de drinkwaterproductie en -distributie in Nederland is
georganiseerd.
Vrijwel alles komt in ruim 400 pagina’s aan de
orde: de geschiedenis van de drinkwatervoorziening, waterverbruik en waterkwaliteit,
grondwater en oppervlaktewater, het
zuiveringsproces en de distributie, de
organisatorische structuur van de sector.
Nieuw in de derde editie is een hoofdstuk
van ongeveer 25 pagina’s, waarin de sector
kernachtig wordt samengevat.
“De eerste druk is in 2005 verschenen. We
vonden het gewenst om studenten
basiskennis over de drinkwatersector te
bieden. Toen het studiemateriaal klaar was,
constateerden we dat het eigenlijk ook
breder gebruikt kon worden. Er was gewoon
nog geen boek dat dat overzicht bood.”
Dat zegt Jasper Verberk, een van de auteurs.
Hij was universitair hoofddocent drinkwatervoorziening aan de TU Delft en is tegenwoordig hoofd van de afdeling Strategie van
Evides Waterbedrijf. “We hebben ervoor
gezorgd dat het ook goed leesbaar is voor
wie wel in de sector werkt maar er niet
specifiek voor is opgeleid en geen technische
achtergrond heeft. Dat merk ik aan mijn
eigen collega’s bij Evides die in de onder-
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steuning werken, niet direct met waterzuivering te maken hebben en er meer van
willen weten. Het boek voorziet duidelijk in
een behoefte. Kennelijk zijn we erin geslaagd
om een zeer complex geheel toch toegankelijk en overzichtelijk in beeld te brengen.”
Agnes Maenhout, directeur van Wateropleidingen: “We vonden het een uitstekend idee
om de nieuwe editie mede mogelijk te

Het nieuwe boek werd gelanceerd tijdens de opleiding Actuele zuiveringstechnieken bij drinkwaterbereiding.

maken. We gebruiken het boek inmiddels
vier jaar voor de hogere opleiding
drinkwater, de opleiding actuele zuiveringstechnieken en de cursussen highlights
drinkwaterproductie en highlights drinkwaterdistributie. In totaal hebben bijna 350
cursisten dankbaar gebruik gemaakt van het
boek. De samenwerking onderstreept de
goede relatie tussen de TU Delft en Wateropleidingen. Drinkwater is een belangrijk
vakgebied. De TU Delft en wij spelen allebei
onze rol om het kennisniveau te verhogen.
Zij academisch, wij na- en bijscholing. Het is
mooi dat dat bij elkaar kan komen. “Jasper
Verberk vult aan: ‘We willen kijken naar
toekomstige modellen waarbij je met de
bij- en nascholing van Wateropleidingen
vrijstellingen kunt krijgen en op die manier
kunt instromen bij de TU Delft.”
De derde, herziene druk van ‘Drinkwater principes en praktijk’ (ISBN 978 90 897028 4) is
verkrijgbaar bij de TU Delft (www.drinkwater.
citg.tudelft.nl/webshop/Bestelling_DWP&P3.
php) of via www.wateropleidingen.nl.
Het boek kost 50 euro.
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