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SNEL EN SCHOON JUTTEREN
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Ondergrondse putten die worden gebruikt voor het oppompen van grondwater, raken soms ver-
stopt met kleine bodemdeeltjes. Door met perslucht de stromingsrichting van het grondwater 
even om te draaien, kunnen die deeltjes los worden gespoeld. Jutteren heet deze regeneratie-
methode. 
Drinkwaterbedrijf WML gebruikt voor een pompput in waterwingebied Groote Heide een 
nieuwe innovatieve juttermethode: vacuümjutteren. Met een vacuüm wordt de waterspiegel in 
de stijgbuis van de put kunstmatig verhoogd. Door het vacuüm abrupt te beëindigen zakt de 
waterspiegel snel en wordt de stromingsrichting van het water in de filterbuis kort omgedraaid. 
Het voordeel van deze methode is dat de klus geen hele week duurt maar al binnen een tot twee 
dagen geklaard is. Bovendien zijn er geen chemicaliën nodig. 
WML heeft deze techniek zelf ontwikkeld en na de eerste toepassing in 2013 verder doorontwik-
keld. De komende jaren gaat WML deze regeneratiemethode bij meer soorten putten testen. OH2

HOOGSTANDJE

Tekst Charlotte Leenaers | Fotografie Marcel Molle
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ister innovatie, zoals Helle van der Roest door collega’s wordt genoemd, stopt 
ermee. Per 1 april heeft hij zijn ‘geweldige baan’ als Leading Professional/
Business Developer bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV 
verruild voor een onzeker bestaan. “Ik ga me bezighouden met levensvragen. 
Laten we het zo zeggen: mijn relatie met de kosmos herstellen. Volgend jaar 

vertrek ik voor een fietstocht richting Nepal. Ik zal mijn thuis en gezin moeten loslaten; heel 
eng, maar ik ga het wel doen.” 

HARTENKREET
Ruim dertig jaar loopt hij al mee in de afvalwatersector (zie kader cv) en hij wil nog graag een 
hartenkreet kwijt: de Nederlandse watersector slaagt er onvoldoende in om potentieel grote 
waterinnovaties in (internationale) business om te zetten. “Naar mijn idee zijn er te veel 
innovatieprocessen die voor het stadium van commercialisering al stranden. En als commer-
cialisering wel lukt, profiteert de watersector daar nog onvoldoende van. Dan zijn we niet in 
staat de eigen inspanningen in verdiensten om te zetten.”
Een voorbeeld daarvan uit zijn eigen praktijk was de ontwikkeling van de  membraanbioreactor 
(MBR), waar hij nauw bij betrokken was. “Nederland heeft begin 2000 sterk  vooropgelopen 
in de ontwikkeling van deze zuiveringstechnologie. In 2004 was het al de snelst groeiende 
ter wereld en dan ben je trots. Maar als je terugkijkt en je je afvraagt wat onze watersector 
eraan heeft verdiend, is het antwoord: te weinig. De MBR-ontwikkeling is in Nederland niet 
 verder gekomen dan de realisatie van een aantal industriële installaties en vijf  huishoudelijke 
 demonstratie-installaties. De kennis die we hier hebben opgedaan is voor het grootste deel > 

M
Tekst Marloes Hooimeijer | Fotografie Marcel Molle

De Nederlandse watersector moet een ‘businessbenadering’ 
gaan hanteren om zelf meer commercieel succes te halen 
uit waterinnovaties. Nu gaan derden er nog te vaak met onze 
technologie vandoor. Dit is de stellige overtuiging van Helle van 
der Roest, die per 1 april afscheid nam van Royal HaskoningDHV.   
“No guts, no glory.”   

SCHEIDEND 
MISTER INNOVATIE 

HELLE VAN DER ROEST:

‘WE MAKEN 
INNOVATIES NIET 

TE GELDE’
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De echte 
innovators laten 
zich niet stoppen 
door de politiek’

‘
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benut door internationale leveranciers. Die hebben de markt  
gepakt en zijn met de MBR-technologie gaan lopen.” 

Waarom is dat een probleem? 
“Het ondermijnt – zeker op de langere termijn – de innovatie-
kracht van Nederland. MBR hebben we als watersector ge-
zamenlijk ontwikkeld, er zit veel maatschappelijk geld in. 
Het lukt niet om de innovatiecirkel door te laten gaan als 
je met de innovaties zelf geen geld binnenhaalt. Dan houdt 
het een keer op en kun je Nederland Kennisland uiteindelijk 
vergeten. Doodzonde van die enorme hoeveelheid water-
kennis die we in Nederland hebben.” 

Wat gaat er mis?
“We benaderen innovaties vaak vanuit de inhoudelijke kant. 
Ondanks de versplintering van de Nederlandse watersector 
lukt het ons gelukkig steeds beter om wetenschappelijke en 
toegepaste kennis samen te brengen en van daaruit eerste 
praktijktoepassingen te realiseren. Waterbeheerders treden 
hierbij vaak als launching customer op. Maar wat ons veel 
minder goed lukt, is om een veelbelovende technologie ver-
volgens in het buitenland te gelde te maken en in die uitrol 
voldoende tempo te maken. In het buitenland gaan ze echt 
niet zitten wachten tot wij in Nederland uitontwikkeld zijn. 
Het idee dat patenten hierbij bescherming zouden bieden, is 
flauwekul. China trekt een blik promovendi open en gaat er 
met de technologie vandoor. Dat maken we regelmatig mee. 
Ik vind het niet passen om specifieke voorbeelden te noe-
men, maar er zijn ook waterinnovatieprojecten in Nederland 
die verzanden in welles-nietespelletjes tussen  betrokken 
partijen. Voorbeelden waaraan de rechter te pas moet 
 komen, zijn er genoeg. Op deze manier kost een innovatie-
traject te veel tijd, levert het frustratie op en leidt het niet 
tot een succesvol referentieproject waarmee de sector zijn 
diensten en producten in het buitenland kan aanprijzen. 
Het gaat er bij dergelijke projecten vaak om dat risico’s niet 
goed zijn gemanaged; daar is vooraf geen of onvoldoende 
geld voor gereserveerd. Dit terwijl innovatieprojecten áltijd 
 risico’s met zich meebrengen. Als een waterschapsbestuur-
der moet besluiten een innovatie af te schrijven omdat deze 
niet is geslaagd, verandert dat zijn mening over slagings-
kansen van toekomstige innovaties. Dit fenomeen heeft ons 
al een aantal projecten gekost.”   

BUSINESSBENADERING
De les van de membraanbioreactor was voor Van der Roest 
om voortaan niet alleen een inhoudelijke maar zeker ook een 
businessbenadering te hanteren, die voor betrokken partij-
en naast eigen kennis ook diensten en producten oplevert 
die uiteindelijk te gelde kunnen worden gemaakt. Hij is er 

heilig van overtuigd dat die benadering ervoor zorgt dat de 
Nereda-innovatie (efficiënte en duurzame afvalwaterzuive-
ringstechnologie die gebruikmaakt van snel bezinkend kor-
relslib) een groot succes gaat worden. “Het draait daarbij ook 
om commitment van hogerhand en bewust risico’s  nemen. 
Door de jaren heen heeft Royal HaskoningDHV vele miljoe-
nen durven investeren in de ontwikkeling van de Nereda-  
technologie, zonder zeker te weten of dat geld terug zou 
kunnen worden verdiend. Andere partijen verklaarden ons 
op voorhand al failliet. Maar zonder die investering hadden 
we nooit de eerste huishoudelijke Nereda-praktijkinstallatie 
in Epe kunnen realiseren. Van ons als adviesbureau werd 
destijds door de watersector gevraagd de aannemersrol 
op ons te nemen. Niet in de zin dat we zelf het beton heb-
ben gestort, maar we hebben – samen met het waterschap 
 Veluwe (nu Vallei en Veluwe, MH) – wel de risico’s durven 
dragen. No guts, no glory.”
Hij vervolgt: “Het meest trots ben ik nog op het contract dat 
we met onze Nereda-partners (waterschappen, STOWA, 
STW en TU Delft) hebben gesloten en waarin staat dat zij de 
komende 25 jaar een deel van de door Royal HaskoningDHV 
ontvangen royalty’s krijgen. Want ook zij hebben veel geld 
en energie in de ontwikkeling gestoken. Dan is het fair dat 
als er in het buitenland geld mee wordt verdiend, zij hier ook 
in delen. Dit principe zorgt voor commitment en vertrou-
wen voor toekomstige innovatieprojecten. Deze manier van 
 innovatie is zo veel leuker en maakt zo veel meer mogelijk.” 

Vindt die al navolging?
“Ik hoor wel dat de markt van adviesbureaus en  andere 
partijen vraagt om op een andere manier te innoveren en 
ik word zelf regelmatig benaderd om meer te vertellen over 
onze aanpak. Maar weet je wat het is: het vraagt om een we-
zenlijk andere benadering, met soms verschillende  rollen 
en bijbehorende verantwoordelijkheden en  andere ver-
dienmodellen. Als je als adviseur alleen  ‘uurtje-factuurtje’ 
werkt, heb je niet genoeg marge om substantieel in  nieuwe 
innovaties te kunnen investeren. Je komt er niet met over-
heidssubsidie en een marginale eigen investering. Voor 
een beetje een innovatie ben je om te beginnen zo een ton 
kwijt. Ergens moet die innovatiecirkel beginnen, moet je 
voorinvesteren en de allerbeste mensen inzetten. Ik ben 
er  apetrots op dat in de Royal HaskoningDHV-strategie tot 
2022 een significant percentage van de omzet wordt ingezet 
voor innovatie. Dat is de omslag die nodig is.”

Is het niet ook een politieke keuze? 
“Zeker. Kijk nou eens naar de klimaatverandering: we weten 
dat onze ondergrondse infrastructuur de enorme hoosbuien 
niet aankan en dat we toe moeten naar andere oplossingen. > 
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CV 
Helle van der Roest (59 jaar) 
uit Kerkwerve studeerde 
civiele techniek en wiskunde 
aan de TU Delft ¬en begon zijn 
afvalwaterloopbaan in 1983 
als milieutechnoloog bij het 
Zuiveringsschap Hollandse 
Eilanden en Waarden. In 
1984 kwam hij als Specialist 
Afvalwatertechnologie in 
dienst bij DHV (inmiddels Royal 
HaskoningDHV), waar hij sinds 
2004 tot en met afgelopen 
maart Leading Professional/
Business Developer was. 
Voorlopig blijft hij nog lesgeven 
voor Wateropleidingen. 

Er zijn waterinnovatie-
projecten die verzanden 
in welles-nietesspelletjes’

‘

De Zeeuw Helle van der Roest fiets volgend jaar naar Nepal. ”Ik zal mijn 
thuis en gezin moeten loslaten; heel eng, maar ik ga het wel doen.”
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Bedenk iets beters, met 
voldoende meerwaarde’
Mark van Loosdrecht, hoogleraar milieu-
biotechnologie en waterzuivering aan de 
Technische Universiteit Delft:
“Innovaties die niet van de grond komen, 
zijn simpelweg niet goed genoeg. Neem 
decentrale sanitatie, daar werken we al 
dertig jaar aan, maar het is duurder, het 
effluent is slechter en het is gedoe voor 
de gebruiker. De membraanbioreactor is 
in Nederland van het toneel verdwenen: 
te duur, te weinig voordelen. Je kunt 
zeggen: we zijn conservatief in het door
voeren van innovaties. Ik zeg: bedenk 
iets beters, met voldoende meerwaarde. 
Wat ik wel signaleer is dat waterschap
pen steeds meer politiek in plaats van 
technologisch worden aangestuurd, 
waardoor hun innovatieve karakter erop 
achteruitgaat. Ook het feit dat de finan
cieringsstructuur van adviesbureaus 
niet gericht is op investeren in innovatie, 
helpt het innovatieklimaat niet vooruit. 
Maar de bottleneck blijft: echt goede 
ideeën. We moeten in innovatietrajecten 
vaker tussentijdse assessments doen 
om mogelijke problemen op tijd te sig
naleren en aan te pakken.”

Klanten zijn minder bereid 
risico’s te nemen’
Peter de Jong, sectoradviseur Energie, 
Water en Milieu bij Witteveen+Bos:
“Waterinnovaties kun je niet in het lab 
bedenken en testen en dan op de markt 
brengen. Je hebt elkaar nodig, met een 
waterbeheerder als launching  customer 
in de praktijk. Als je als bedenker 
 (adviesbureau) verwacht dat je het idee 
ook elders regelmatig kunt toepassen 
en er geld mee kunt verdienen, ben je 
bereid er meer in te investeren. Maar 
ook al willen we voor ons innovatief 
imago ons eigen ding laten zien, wij zien 
onszelf toch meer als onafhankelijk 
adviseur dan als leverancier van nieuwe 
innovatieve producten. Als een innovatie 

vooral voor die ene opdrachtgever rele
vant is, zal vooral die bereid moeten zijn 
een groot deel van de ontwikkelkosten 
en risico’s op zich te nemen. Hoewel ik 
niet wil generaliseren, zie ik hier wel dat 
klanten graag ontzorgd willen worden 
en minder bereid zijn risico’s te nemen. 
Dat helpt de innovatie niet vooruit.”

Een garantiefonds van het 
rijk zou helpen’
Douwe Jan Tilkema, directielid waterschap 
Vallei en Veluwe:
“Ik werk het liefst samen met advies
bureaus die zelf ook verantwoordelijk
heid durven nemen. Alleen advies 
geven en het risico bij de opdrachtgever 
leggen, zie ik als oud denken. We moe
ten samen investeren en risico’s durven 
dragen, door ons grensontkennend 
samenwerken genoemd. Ons bestuur 
denkt bedrijfsmatig en is gelukkig ook 
bereid risico’s te nemen, maar dat 
geldt zeker niet voor ieder waterschap. 
Sommige waterschappen twijfelen om 
verdienmodellen te hanteren, terwijl 
juist die verdiensten de mogelijkheid 
bieden te investeren in innovaties voor 
de toekomst. 
Ook de toezichthoudende provincies 
hebben nog de neiging de rem erop te 
zetten bij innovatieve ideeën (zoals een 
waterschap als grondstoffenfabriek 
of een bioenergiecentrale), omdat 
ze  vinden dat een waterschap hierin 
niet met publiek geld risicodragend 
zou mogen investeren. Het zou niet bij 
onze functionele overheidstaak (water
zuivering) horen. Maar dat hoort het 
natuurlijk wél, want we investeren in 
de manier waarop we onze functionele 
 taken uitvoeren. We willen als Neder
land immers toe naar een circulaire 
economie en daarom moet iedereen zijn 
rol daarin pakken. Het zou ook helpen 
als de rijksoverheid een garantiefonds 
voor innovatieve duurzaamheidsprojec
ten in het leven roept.” 

Maar als dit door de overheid niet als 
noodzaak wordt erkend, is het voor 
partijen lastig er op voorhand struc-
tureel in te gaan investeren. Aan de 
andere kant is het natuurlijk ook te 
gemakkelijk om naar de politiek te 
wijzen en te zeggen: het ene jaar is 
het dit, het andere jaar dat, dus daar 
kun je niet op investeren. Dan hoef 
je dus ook niks te doen. De echte 
innovators laten zich niet stoppen 
door de politiek. Het gaat net zo goed 
over passie en moed als over geld en 
kennis. Als je iets als waardevol be-
schouwt, en zo zie ik water, dan ga je 
op een andere manier je werk doen.” 

TOEKOMST 
En zo laat hij “zijn ingenieursbureau 
2.0” met een gerust hart achter. “Ik 
ben al drie jaar aan het overdragen 
aan geweldige collega’s. Ze kennen 
hier mijn ideeën en visie voor de toe-
komst. Als we niet vandaag beginnen 
met de issues van overmorgen, zijn 
we morgen misschien al te laat en 
voltrekt zich overmorgen wellicht 
een ramp. De uitdagingen van nu, de 
klimaatverandering en alles wat dat 
voor de wereld zal betekenen, zijn 
gigantisch. Mijn ideaalbeeld is dat de 
watersector internationale conglo-
meraten van partijen gaat bouwen 
die zonder de organisatorische be-
perkingen van vandaag kunnen 
 werken aan verschillende innovatie-
ve waterzuiveringsconcepten van de 
toekomst. Dan moet je bijvoorbeeld 
denken aan een decentrale afwater-
zuivering waarbij we tot proceswa-
terkwaliteit zuiveren. Wij als Neder-
landse watersector zijn de spil waar 
het om gaat draaien. Je merkt: ik ga 
hier weg in vuur en vlam.” |

De Nederlandse 
watersector is de 
spil waar het om 
gaat draaien’

‘

‘

‘

‘
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PWN is gecertificeerd voor zijn assetma-
nagement (AM). Als eerste drinkwater-
bedrijf in Nederland voldoet het daarmee 
aan de internationale kwaliteitsstandaard 
(NEN-ISO-norm 55000). 

De infrastructuur van een drinkwater-
bedrijf is kostbaar, in financieel opzicht én 
voor de prestaties van het bedrijf. De infra-
structuur (‘assets’) van PWN bestaat uit 
winbekkens en -putten, leidingen, pompen, 
productie- en opslaglocaties, aansluitingen 
met watermeters en brandkranen. 
“Als publieke organisatie heb je een extra 
verantwoordelijkheid om een goede balans 
te zoeken tussen risico’s, kosten en presta-
ties van al die kapitaalintensieve bedrijfs-
middelen,” zegt  programmamanager 
Elsbeth Blomjous van PWN.
Certificering is geen sinecure. Het begint 
al met een nauwkeurige documentatie van 
de assets. Stel je maar voor: zijn na alle 
automatiseringsslagen van de afgelopen 
dertig jaar de tekeningen van alle leidin-
gen goed meegekomen in de software, en 
zijn ze nog snel op te roepen? Ook de zorg 
voor voldoende medewerkers met de juiste 
kennis en vaardigheden op alle niveaus valt 
onder assetmanagement. 
AM had altijd al de aandacht van PWN, 
maar het professionaliseren van het 
beheer tot een certificaatwaardig niveau 
duurde toch nog vijf jaar. Mainnovation, 
een toonaangevend bureau op dit gebied, 
begeleidde het proces. Rob Golbach van 
Mainnovation vindt dat PWN het heel 
 grondig heeft aangepakt en zich een  
‘goed huisvader’ betoont.

DRINKWATER-
BEDRIJF PWN 
IS ‘GOED 
HUISVADER’

ZUIVERENDE KASSEN ALS 
RIOOLWATERZUIVERING
Nieuw in Nederland, maar vooral in Hongarije en Amerika al langer bekend: 
zuiverende kassen. Planten groeien met hun wortels in afvalwater en zuiveren het 
water samen met bacteriën. Kleiner, schoner, energiezuiniger en ook nog mooier.

Zuiverende kassen nemen weinig ruimte in door een hoge dichtheid aan actief slib 
per kubieke meter afvalwater. De slibproductie is lager dan bij een conventionele 
 rioolwaterzuivering, ze verbruiken minder energie, ogen aantrekkelijk en stinken 
niet. In Nederland heeft het Noorder Dierenpark in Emmen een zuiverende kas ofwel 
een ‘living machine’ sinds 2002. In Tilburg wordt een zuiverende kas gebouwd voor 
de bierbrouwerij van Abdij Koningshoeven. Andere initiatieven zijn in voorbereiding.
De interesse in Nederland kwam in 2014 op gang na een uitzending van VPRO Tegen-
licht (23-3-2014). Inmiddels hebben de twee Hongaarse fabrikanten partnerbedrijven 
in Nederland, ADS Water Solutions en de M.J. Oomengroep. De Hongaren leveren de 
kennis en de planten en de Nederlandse partners bouwen de installaties.
In opdracht van STOWA en de waterschappen onderzoekt Adrie Otte van Bioniers 
de claims van de fabrikanten en de mogelijkheden voor Nederland.  Het onderzoek 
is voor de zomer klaar, waarna een symposium volgt. “Zuiverende kassen zijn een 
mooie en veelbelovende techniek,” stelt Otte. “Onderzoek in Hongarije heeft geleerd 
dat de installaties erg goed presteren. Er wordt duidelijk minder slib geprodu-
ceerd en de installaties zijn veel beter inpasbaar in de omgeving dan conventionele 
RWZI’s. Wel zijn de normen voor stikstof en fosfaat in Hongarije minder streng dan 
bij ons, dus dat is een belangrijk aandachtspunt. We willen bovendien meer helder-
heid krijgen over de slibproductie en het energieverbruik. We hebben aan de twee 
Nederlandse leveranciers gevraagd om voor een kleine en een grote bestaande RWZI 
ontwerpen aan te leveren, zodat we de kengetallen van de bestaande installaties 
kunnen vergelijken met die van zuiverende kassen.”

Een zuiverende kas

WATERTECHNIEK

WEDERHOOR
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KLEINSCHALIGE WATERKRACHT 
MET EQA WATERRAD

HOLLE VEZEL MEMBRANEN NXF 
ZORGEN VOOR PUUR WATER

Begin maart is door Waterschap Rivierenland bij het gemaal Quarles van Ufford 
in Alphen aan de Maas de eerste EQA-box geplaatst. Deze ‘click-on’ waterkracht-
centrale bestaat uit een langzaam draaiend waterrad en een waterdynamo van  
tien kilowatt. Deze innovatieve box gaat duurzame energie opwekken uit de 
 waterstroom.

Naast het gemaal in Alphen aan de Maas 
bevindt zich een stuw met een peilverschil van 
zestig centimeter en waarbij tien maanden 
per jaar sprake is van een vrij verval, de ideale 
omstandigheden voor de EQA-box. Begin 
maart is deze stuw door het plaatsen van de 
EQA-box omgebouwd naar een energieopwek-
kende stuw. 
Deze stuw gaat naar verwachting veertig 

procent meer energie leveren dan wat nodig is voor het gemaal. De eerste weken 
wordt de werking nauwgezet gevolgd. Na de succesvolle installatie van de allereer-
ste EQA-inbouwstuw in Ommeren is dit het tweede EQA-waterrad dat Waterschap 
 Rivierenland in bedrijf heeft. Waterschap Rivierenland heeft de doelstelling om in 
2030 energieneutraal te werken. Waterkracht is een van de manieren om die doel-
stelling te halen en is bovendien heel zichtbaar.
EQA Projects, bedenker en leverancier van dit innovatieve waterrad, heeft de schoep-
vorm en de afstand tussen de schoepen geoptimaliseerd om een maximale energie-
opbrengst en een veilige passage voor vissen te realiseren. De bijgeleverde meet- en 
regelsoftware meet voortdurend de energiestromen in het water en bepaalt in welke 
positie het rad moet staan voor de hoogste energieopbrengst. 
Iedere tien minuten wordt het rad automatisch in deze ideale positie gebracht. 
Mocht het water te hard stromen, dan wordt het rad automatisch uit het water getild, 
waardoor het toerental nooit te hoog kan worden. Om de EQA-box nog duurzamer 
te maken, zal op korte termijn plastic afval uit de oceanen gebruikt gaan worden als 
grondstof voor het waterrad. Inmiddels hebben daarover de eerste gesprekken met 
de Plastic Soup Foundation plaatsgevonden.

Hoe zuiver je water van medicijnresten en hormonen? NX Filtration heeft een 
inventieve oplossing bedacht: holle vezel nanofiltratie membranen.

Het Enschede bedrijf NX Filtration (NXF) heeft het over een nieuwe generatie mem-
branen voor nano- en ultrafiltratie. Begin dit jaar is de productie gestart. Directeur 
Erik Roesink, tevens deeltijdhoogleraar Membraanwetenschap en -technologie aan 
de Universiteit van Twente, heeft het initiatief voor het jonge bedrijf genomen. NXF 
ontwikkelt de nieuwe membranen in nauwe samenwerking met de vakgroep Mem-
brane Science and Technology van de universiteit. 
“Een grote zorg is de aanwezigheid van microverontreinigingen in ons oppervlakte-
water en ook drinkwater. Verontreinigingen als medicijnresten en hormoonversto-
rende stoffen komen voor meer dan 80 procent via de huishoudens in het afvalwater,” 
vertelt Roesink. “Membraantechnologie is een zeer belangrijke technologie om te 
zorgen voor veilig, schoon en betaalbaar water. Maar met de huidige nanofiltratie 
membranen is dit proces niet rendabel, terwijl juist steeds duidelijker wordt dat 
microverontreinigingen op de langere termijn schadelijk voor mensen zijn.”
Door een ingenieus procedé houden de membranen van NXF  microverontreinigingen 
wel goed tegen. Roesink licht toe: “Wij produceren holle vezel membranen, zeg 
maar dunne rietjes. Een grote industriële module heeft 12.000 rietjes.” NXF brengt 
op de membranen lagen coating van pakweg een nanometer aan. Deze laagjes zijn 
afwisselend positief en negatief geladen. “Hiermee worden de poriën voor een groot 
deel afgedicht”, zegt Roesink. “De techniek die we toepassen, bevordert de selecti-
viteit zonder dat de opbrengst veel minder wordt. Onze membranen kunnen prima 
worden ingezet voor de vierde stap in de afvalwaterzuivering, de laatste stap voor 
puur water.”
Het bedrijf uit Enschede maakt een aantal nanofiltratie producten waarbij de 
 permeabiliteit en selectiviteit verschillen, dus wat wel en niet wordt doorgelaten.  
Van de gewenste waterkwaliteit hangt de keuze voor een bepaald product af. 
 Roesink: “Onze producten zijn interessant voor Nederlandse drinkwaterbedrijven, 
waterschappen en industriële bedrijven. Maar niet 
alleen voor hen; de wereld is onze markt.” 
Roesink merkt nog op dat Nederland wel een 
tandje mag bijzetten bij het bestrijden van micro-
verontreinigingen. “Duitsland en Zwitserland zijn 
bijvoorbeeld al veel verder met bewustwording en 
wetgeving. Wij volgen een beetje schoorvoetend.” 
Meer informatie: www.nxfiltration.com

De EQAbox is een ‘clickon’ waterkrachtcentrale

Op de holle membranen van NXF zit een coating waarvan de 
laagjes afwisselend positief en negatief zijn geladen

Op 1 april is de website www.waterveilig 
heidsportaal.nl gelanceerd. De site is 
door Informatiehuis Water gemaakt in op-
dracht van het Hoogwaterbeschermings-
programma. De site, die een uniform 
beeld moet geven van de veiligheid van de 
dijken, wordt een belangrijk instrument in 
het verbeteren van de dijken. 
De dijken moeten sinds januari van dit 
jaar voldoen aan de nieuwe normen van 
waterveiligheid, gebaseerd op de over-
stromingskans. Daarvoor is het Wettelijk 
 Beoordelingsinstrumentarium ontwikkeld.
Aan de normering, beoordeling en ver-
sterking van de dijken moet een digitale 
basisinformatie ten grondslag liggen, zo is 
bepaald in een visiedocument dat is opge-
steld door de hoofdrolspelers in het beheer 
van de waterkeringen. Dat uitgangspunt 
heeft geresulteerd in het waterveilig-
heidsportaal dat gestandaardiseerde data 
moet bevatten die betrouwbaar, actueel en 
voor iedereen beschikbaar zijn. Bijkomen-
de ambitie: het informatiesysteem moet 
wereldwijd toonaangevend worden.
De komende zes jaar moeten alle dijken 
worden gecontroleerd aan de hand van de 
nieuwe veiligheidsnormen. De toetsingsge-
gevens moeten door de keringbeheerders 
in de site worden ingevoerd, waar ze door 
de toezichthoudende Inspectie Leefomge-
ving en Transport worden gecontroleerd. 
Als uit een analyse blijkt dat een dijk 
versterkt moet worden, gaan de gegevens 
naar het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma.

Het Amsterdamse waterbedrijf  Waternet 
heeft op 13 april The Calcite Factory in 
 gebruik genomen. In de proeffabriek 
wordt kalk (calciet) uit drinkwater be-
werkt tot hoogwaardige producten.
The Calcite Factory staat in het Westelijk 
Havengebied in Amsterdam. In de proef-
fabriek test Waternet een nieuw procedé 
(drogen, vermalen en hygiëniseren) voor 
hergebruik van kalk. De methode is ont-
wikkeld in samenwerking met het Britse 
bedrijf Advance Minerals. 
Een deel van de kalkkorrels die uit het 
eigen leidingwater worden gehaald, 
wordt als entmateriaal hergebruikt voor 
 ontharding van het drinkwater (om water 
te ontkalken moet er iets worden toege-
voegd waar kalk zich aan kan hechten). 
Door het hergebruik hoeft het waterbedrijf 
niet langer gebruik te maken van calciet 
dat gewonnen wordt in groeves in Italië. 
Dat biedt meerdere voordelen: er wordt 
geen eindige grondstof meer gebruikt, de 
inkoop- en transportkosten vervallen en de 
opgewerkte kalk uit The Calcite Factory is 
ook veel zuiverder, aldus het waterbedrijf. 
Het hergebruik past bovendien in de am-
bities van het bedrijf om in 2020 klimaat-
neutraal te zijn.
Waternet verwacht 10 procent van de kalk 
die wordt gewonnen opnieuw te gebruiken 
voor het ontharden van het Amsterdamse 
drinkwater. De overige 90 procent verkoopt 
AquaMinerals aan andere drinkwaterbe-
drijven en de industrie (tapijt, papier, glas).  
Waternet wil in drie jaar bepalen of het 
concept levensvatbaar is. Andere water-
bedrijven kunnen participeren in de proef, 
laat Waternet weten. “Ze kunnen (zand-
vrije) kalkorrels brengen en entmateriaal 
ophalen voor eigen ontharding.”

NIEUWE SITE SPIL IN 
DIJKVERBETERING

WATERNET START 
PILOT MET THE 
CALCITE FACTORY



Waterzuiveringsinstallaties slagen erin gemiddeld 65 procent 
van de medicijnresten uit het water te verwijderen. Een nieuwe 
Duitse ontdekking kan waterzuivering effectiever en goedkoper 
maken.

Onderzoekers van de Universität Tübbingen hebben een biosensor 
ontwikkeld die de detectie van medicijnresten in het water ver-
snelt. In real time wordt de aanwezigheid van twee veel gebruik-
te medicijnen, ontstekingsremmers en bètablokkers, in water 
aangetoond. De biosensor werkt op basis van cellen van water-
organismen. Bij blootstelling aan een van de medicijnen, geven de 
cellen meteen een fluorescentiesignaal af. 

“Snelle metingen kunnen helpen bij het onderzoek naar  manieren 
om beter medicijnresten uit het water te verwijderen,” denkt 
Oscar Helsen, beleidsadviseur afvalwaterketen bij het Hoogheem-
raadschap van Delfland. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij de 
Zoetwaterfabriek, een onderzoek naar verwijdering van medicijn-
resten met ozonisatie op RWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. 
Europese richtlijnen vereisen dat RWZI-water via chemische 
 analyse wordt getest op de concentratie van de diverse stoffen die 
erin zitten. Het kan zomaar twee maanden duren voor de resul-
taten binnen zijn. “Als je direct een indicatie hebt van waterver-
vuiling, kun je eventueel de zuiveringsmethode effectiever maken. 
Bovendien verwacht ik dat de biosensor vele malen goedkoper is 
dan de dure chemische analyses van al die medicijnresten.” 
Per jaar wordt circa 140 ton geneesmiddelresten via de riool-
waterzuivering op het Nederlandse oppervlaktewater geloosd. 
Helsen benadrukt dat de aanpak van medicijnresten in water 
meer een politiek dan een technisch vraagstuk is. Hij verwacht dat 
we in Nederland zullen moeten investeren in zuivering, maar ook 
inzetten op minder vervuiling, zoals gebeurt via de Ketenaanpak 
medicijnresten uit het water. “Het gaat ook om de doelmatigheids-
vraag: hoeveel medicijnresten in het water vinden we acceptabel 
en hoeveel willen we betalen om het probleem op te lossen? Als 
de politiek die vragen heeft beantwoord, weten we of snellere 
detectie echt nodig is.” 

Waterschap Limburg doet een proef met subirrigatie als alterna-
tief voor beregenen van landbouwgewassen en  natuurgebieden. 

Door de klimaatverandering komen lange droogteperiodes steeds 
vaker voor. Om landbouwgewassen en ook natuurgebieden te 
behoeden voor verdroging is waterschap Limburg begonnen met 
een veldproef subirrigatie. Dat is een vorm van ‘ondergronds 
beregenen’, aldus Har Frenken, lid van het dagelijks bestuur van 
het waterschap. 
In het systeem wordt grondwater ingelaten in een verzamelput 
van peilgestuurde drainage. Vanuit de put verspreidt het water 
zich ondergronds via drainagebuizen, waardoor de wortelzone 
vochtig blijft. Als de proef slaagt hoeft er bovengronds minder 
beregend te worden. 
Dat de zomers droger worden is een trend die al decennia merk-
baar is, aldus het waterschap. Har Frenken: “Het verwachte voor-
deel is dat er minder verdampingsverliezen zijn. Bovendien is het 
goedkoper omdat met een kleinere pomp kan worden gewerkt.”

De test wordt gedaan in een proefveld nabij de Mariapeel, waar 
KWR en KnowH2O metingen verrichten op een perceel van melk-
veehouder Jeroen Nabben. Eind 2017 moeten de eerste resultaten 
bekend zijn.
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Dadendrang

H2O nam poolshoogte in de wereld van het afval-
water. Ze trof een weerbarstige praktijk, een 
moeilijk politiek klimaat, maar vooral  dadendrang. 
Zo bouwen de waterschappen Vallei en  Veluwe 
en Rijn en IJssel in Epe en Zutphen de eerste 
alginaatfabrieken ter wereld voor de winning van 
NEO-alginaat uit afvalwater. Het mes snijdt aan 
drie kanten: de waterschappen hoeven minder 
zuiveringskosten te maken, ze krijgen er een 
 nuttige grondstof voor terug en de zo  gewenste 
circulaire economie komt een stap dichterbij. 
Hamvraag is echter: gaat het lukken om NEO- 
alginaat af te zetten? 
Met de Europese richtlijnen voor medicijnresten 
in afvalwater gaat het niet zo hard. Het dossier is 
ingewikkeld, het wachten is op onderzoek, maar 
bovenal hebben de bestuurders en  ambtenaren 
in Brussel andere zorgen aan hun hoofd: de 
 Europese Unie zit in zwaar weer. Het moeilijke 
politieke  klimaat is ook een reden waarom het stil 
blijft; er is weinig animo om met nieuwe regelge-
ving te komen. 
Maar zo vast als het dossier in Brussel zit,  zoveel 
beweging is er nationaal. Het is ‘sturm-und-
drang’, zegt Michael  Bentvelsen van de Unie van 
Waterschappen. De hele keten is er mee bezig. 
Dat is het beste medicijn voor dit hoofdpijndossier, 
waar eindelijk schot in komt. 
Waar de publieke watersector kansen wil verzilve-
ren om waardevolle stoffen uit afvalwater te win-
nen en te vermarkten, is het in de industrie nog 
altijd geen abc-tje om interessante verbintenissen 
rondom afvalwater aan te gaan. Deze zogeheten 
kopstaart-verbindingen passen perfect binnen het 
gedachtengoed van de circulaire economie, maar 
de praktijk is weerbarstig. “Samenwerking vergt 
veel voorbereiding en is technisch complex,” zegt 
Jos Bouwman van Royal  HaskoningDHV. 
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DUITSE BIOSENSOR 
VERSNELT DETECTIE 
MEDICIJNRESTEN

WATERSCHAP START 
PROEF ‘ONDERGRONDS 
BEREGENEN’

De werking van de biosensor

Vlnr: Diana Kesselmans (Adviseur watersysteem en – keten Waterschap 
Limburg), Ruud Bartholomeus (KWR), Jeroen Nabben (deelnemende 
melkveehouder), Har Frenken (DBlid Waterschap Limburg), Gé van 
den Eertwegh (KnowH2O), Jan Classens (ABM), Peter Bakker (Provincie 
Limburg), Geert van Kempen (Arvalis namens LLTB)
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Het mes snijdt aan drie kanten bij de terugwinning van NEOalginaat uit 
afvalwater: de waterschappen hoeven minder zuiveringskosten te maken, 
ze krijgen er een nuttige grondstof voor terug en de zo gewenste circulaire 
economie komt een stap dichterbij. Binnenkort begint de bouw van twee 
alginaatfabrieken in Epe en Zutphen. De eerste in de wereld.      
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T
e grootste ontdekkingen zijn bij toeval gedaan, wil de legende. Was dat ook 
zo bij het NEO-alginaat in afvalwater? Ja en nee, lacht Mark van Loosdrecht, 
hoogleraar milieubiologie en waterzuivering aan de TU Delft. “Ja, we hadden 
verwacht dat er een biopolymeer aanwezig zou zijn in de slibkorrels van de 
 Nereda-zuiveringsinstallaties, maar nee, we wisten niet precies wélk biopoly-

meer. Pas later bleek dat het ging om een ‘alginaatachtige’ verbinding: een stof met dezelfde 
eigenschappen als alginaat.” Tot nu toe wordt alginaat gewonnen uit zeewier, voornamelijk 
in Azië. Deze stof wordt onder meer gebruikt als lijmmiddel in de papier- en kartonindustrie, 
als verdikkings- en stabilisatiemiddel in de voedingsindustrie en in de medische wereld in 
verband, hoestdrank en als mal van kunstgebitten.

Aan de wieg van het NEO-alginaatproject stonden de waterschappen Rijn en IJssel en  Vallei 
en Veluwe, advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV, de TU Delft en  STOWA. 
NEO-alginaat staat voor ‘Nereda Opgewekt’. De stof kan namelijk alleen worden terug-
gewonnen uit afvalwater dat is gezuiverd in een Nereda-installatie. Dit is een biologische 
 zuiveringstechniek, waarbij het water wordt gezuiverd door bacteriën die samenklonteren 
tot slibkorrels.  

ALGINAATFABRIEKEN
Waterschap Vallei en Veluwe gaat NEO-alginaat terugwinnen uit het slib van de bestaan-
de Nereda-installatie in Epe, waar communaal afvalwater wordt gezuiverd. Hiervoor laat 
het waterschap voor circa 4 miljoen euro een alginaatfabriek bouwen in Epe. De oplevering 
vindt naar verwachting plaats in het voorjaar van 2019. Waterschap Rijn en IJssel gaat het 
 industriële afvalwater van FrieslandCampina gebruiken. Het waterschap bouwt hiervoor een 
nieuwe Nereda-installatie en een alginaatfabriek in Zutphen, die eind 2018, begin 2019 ge-
reed zijn. Het water van de zuivelfabrieken in Lochem en Borculo wordt via een bestaande 
persleiding naar de Nereda-installatie getransporteerd. Het voordeel voor het bedrijf is dat 
het zijn afvalwater straks niet meer zelf hoeft te zuiveren. >

Het is pure 
verspilling 
om nuttige 
grondstoffen in 
het Nereda-slib 
te verbranden’

‘

NR4-APRIL 2017

           FABRIEKEN IN
     EPE EN ZUTPHEN 
WERELDPRIMEUR

WATERSCHAPPEN 
DE BOER OP MET 
NEO-ALGINAAT

Tekst Dorine van Kesteren | Beeld iStockphoto

D

AFVAL
WATER



19THEMA18

Voor Rijn en IJssel gaat het om een investering van 11 miljoen euro. “Het is pure verspilling 
om de nuttige grondstoffen in het Nereda-slib te verbranden”, zegt dijkgraaf Hein Pieper. 
Procesmanager Maarten Schaafsma van hetzelfde waterschap: “Het slib in de reactor be-
staat voor 20 tot 25 procent uit NEO-alginaat. Dus als je dat eruit haalt, hoeft na afloop van 
het zuiveringsproces 20 procent minder slib te worden verwerkt: 20 tot 25 procent minder 
slib, is 20 tot 25 procent minder slibverwerkingskosten voor de Nereda-installatie in kwestie. 
Voor ons waterschap bedroegen vorig jaar de totale slibverwerkingskosten – dus voor alle 
installaties – 6 miljoen euro.”  

Bij de basismethode om NEO-alginaat uit Nereda-slib te halen, wordt het slib verwarmd. 
Daarna wordt er soda aan toegevoegd. Het alginaatachtige materiaal wordt dan vloeibaar 
en is met een centrifuge te scheiden van de rest. Schaafsma: “Het alternatief voor soda is 
een ander zout, zoals bijvoorbeeld natronloog. Het is denkbaar dat we dan met een lagere 
dosering hetzelfde resultaat bereiken. Maar nog onduidelijk is of het gebruik van ander zout 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van het NEO-alginaat. Dat zijn we nu in een pilot- extractie-
installatie aan het onderzoeken. Het optimale extractieproces wordt straks toegepast in de 
fabrieken in Epe en Zutphen.” 

SIGNIFICANTE HOEVEELHEDEN
Voor een succevolle businesscase bij de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater gel-
den twee voorwaarden, aldus Paul Roeleveld, directeur business development bij Royal 
 HaskoningDHV. “Ten eerste moeten er significante hoeveelheden van de grondstof kunnen 
worden geproduceerd uit afvalwater, ten tweede moet er voldoende vraag uit de markt zijn.” 
Naar verwachting kan de fabriek in Zutphen 600 ton NEO-alginaat per jaar produceren en die 
in Epe 400 ton. Tezamen is deze productie goed voor circa 3 procent van de huidige wereld-
productie van alginaat, die 36.000 ton bedraagt – en dan gaat het nog maar om het slib van 
twee Nereda-installaties. Hoogleraar Van Loosdrecht: “De hoeveelheden van bijvoorbeeld 
fosfaat en cellulose die je wereldwijd kunt terugwinnen uit afvalwater, stellen niets voor op 
de totale wereldmarkt. Juist omdat de verhoudingen bij NEO-alginaat zo anders liggen, is de 
productie hiervan zo interessant.”  

Ook met de marktvraag zit het wel goed, aldus Schaafsma en zijn collega’s. Zij hebben van 
tevoren uitgebreid onderzoek gedaan naar de afzetmogelijkheden en hebben hierbij drie 
kansrijke sectoren geselecteerd. Schaafsma: “NEO-alginaat kan water vasthouden, maar 
ook afstoten. Wij zien kansen in de bouw, waar NEO-alginaat kan worden gebruikt als  coating 
die beton tegen uitdroging beschermt. De papier- en kartonindustrie kan NEO-alginaat 
 gebruiken om haar producten waterafstotend te maken. Ook in de land- en tuinbouw kan 
de stof een nuttige rol spelen. Een bodem waarin NEO-alginaat is aangebracht, houdt water 
en voedingsstoffen uit mest beter vast. Daarnaast kan het fungeren als bindmiddel van de 
meststoffen in kunstmest. Proeven wijzen uit dat er dan minder NEO-alginaat nodig is dan 
bij traditionele mestbindmiddelen zoals CMC.”

CONCURRENTIESTRIJD 
De bouw- en de agri-sector zijn nieuwe markten die de producenten van NEO-alginaat wil-
len veroveren. In de papier- en kartonindustrie gaan zij de concurrentiestrijd aan met het 
 traditionele alginaat. Het waterschap wil geen precieze bedragen noemen, maar de prijs 
zal daarbij het probleem niet zijn. Schaafsma: “Zeewieralginaat kost 5 tot 15 euro per 
 kilogram. Onze businesscase hangt van veel factoren af, onder andere van de grootte van de 
 Nereda-installatie, maar de prijs van NEO-alginaat zal hieronder blijven.” Dat komt doordat 
het veel goedkoper is om NEO-alginaat te produceren, vult Roeleveld aan. “Er hoeven geen 

schepen de zee op om zeewier te oogsten. Daarnaast zit de stof bij zeewier ín de celwanden, 
die vervolgens moeten worden opengebroken. Bij ons bevindt het alginaat zich buiten de 
celwand van de bacterie – en dat maakt de winning eenvoudiger.”
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om met NEO-alginaat door te dringen in de medische 
of voedselindustrie, waar zeewier-alginaat een sterke positie heeft, zegt Van Loosdrecht. 
“Dat komt niet alleen door de strenge wet- en regelgeving in deze sectoren – het duurt bij 
wijze van spreken langer om een nieuwe medische toepassing gecertificeerd te krijgen dan 
om een nieuwe waterzuiveringsinstallatie te bouwen – maar ook door de publieke perceptie. 
Afval in de keten van voedsel of geneesmiddelen ligt gevoelig.” 

PUBLIEK ORGAAN
De waterschappen worden straks dus een serieuze producent van NEO-alginaat. Verwachten 
zij een hoop geld te gaan verdienen? En is dat dan niet in tegenspraak met hun status van 
publiek orgaan? Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Vallei en Veluwe: “De productie van NEO-   
alginaat is onderdeel van onze kerntaak, namelijk de waterzuivering. Wij gaan geen  zakendoen 
met de eindgebruikers, maar verkopen het product aan een partij die het vervolgens ver-
markt. Zo doen we dat ook met het struviet – kunstmestvervanger – dat we  terugwinnen in 
onze rioolzuiveringsinstallaties in Apeldoorn en Amersfoort. Het geld dat de verkoop van 
NEO-alginaat oplevert, is nodig om de businesscase sluitend te maken: het kost tien tot 
twaalf jaar om onze investeringen terug te verdienen. Het geld dat overblijft, gebruiken we 
om de innovatie verder te stimuleren en om de waterschapstarieven zo laag mogelijk te 
houden.” “Overigens is de terugverdientijd bij grotere extractiefabrieken waarschijnlijk veel 
korter dan tien jaar”, vult Roeleveld aan. “Dat komt doordat het in Epe en Zutphen om relatief 
kleine fabrieken gaat, in een nog ongunstige schaalgrootte.” 
Ook Pieper vindt het niet gek dat de waterschappen geld in dit soort projecten steken. “Met 
haar investeringen in research en development is de overheid de grootste durfkapitalist ter 
wereld. In Nederland investeert het bedrijfsleven veel geld in fundamenteel onderzoek, maar 
aanzienlijk minder in toegepast onderzoek. De overheid kan daar dus een belangrijke rol 
spelen.” Meer dan als zakelijke kans zien de dijkgraven het project als invulling van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Klip-Martin: “Niet alleen omdat wij op deze manier 
geld besparen in het zuiveringsproces, maar ook omdat het waterschap met de  terugwinning 
van NEO-alginaat een bijdrage levert aan de circulaire economie en de duurzaamheids-
ambities van de overheid.” Pieper: “Het waterschap als grondstoffenfabriek in plaats van 
 waterzuiveraar, dat is de omslag in denken die we hebben gemaakt.” >

‘KANSEN IN HOOGWAARDIGE TUINBOUW’
Met zijn bedrijf Lumbricus begeleidde Maurice Evers proeven waarbij NEOalginaat werd 
gebruikt als ‘plakmiddel’ voor de organische meststoffen in mestkorrels. Het blijkt dat 
NEOalginaat dit werk even goed doet als traditionele bindmiddelen. Maar er is volgens Evers 
ook een duidelijke meerwaarde. “Door de lage Phgraad is NEOalginaat een relatief zuur 
materiaal. Daarmee zorgt het dat het fosfaat in de organische meststoffen vrijkomt als voeding 
voor de planten.” Evers betwijfelt echter of een meststof waarin NEOalginaat is verwerkt, een 
doorslaand succes wordt in de land en tuinbouw. “Deze sector werkt met de meest basale, 
goedkoopste mestproducten. Iets anders is dus al gauw te duur. Er liggen meer kansen in 
de hoogwaardige tuinbouw, bijvoorbeeld bij de kwekers van bomen, fruit en speciale, verse 
groenten. Een andere optie zijn sportvelden en golfbanen, die immers ook moeten worden 
bemest. Hetzelfde geldt voor de met gras begroeide rivierdijken. Dat zou helemaal mooi zijn, 
omdat dan de waterkringloop weer wordt gesloten.” 
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BELANGRIJKE HOBBEL 
Het geld om de fabrieken te bouwen is beschikbaar, het onderzoek naar het optimale ex-
tractieproces ligt op schema, de samenwerking tussen waterschappen, kennisinstellingen 
en marktpartijen verloopt soepel en de deal met de potentiële afnemer (‘een speler in de 
circulaire economie, die hoogwaardig afval vermarkt’) is ook al bijna rond. Geen vuiltje aan 
de lucht dus, zou je zeggen. Toch verwachten de NEO-alginaat-pioniers dat ze nog een be-
langrijke hobbel moeten nemen: de wet- en regelgeving rond afvalstoffen. Grondstoffen die 
voortkomen uit afval, zijn en blijven afval in de ogen van de wetgever. Zulke stoffen moeten 
aan allerlei extra milieu-, veiligheids-, kwaliteits- en registratie-eisen voldoen, zoals bijvoor-
beeld de Europese stoffenregelgeving REACH. Roeleveld: “De eerste helft van de wedstrijd 
was spannend: zou het technisch, financieel en commercieel allemaal lukken? Nu lijkt het 
juridische traject de tweede helft minstens zo spannend te maken.”  

Dijkgraaf Klip-Martin: “Ik pleit ervoor om – als dat verantwoord is uiteraard – de status van 
herwonnen grondstoffen gelijk te stellen met die van primaire grondstoffen. Anders gezegd: 
NEO-alginaat en zeewier-alginaat behandelen als twee gelijkwaardige producten. Alleen 
dan ontstaat er echt een gelijk speelveld en is de ambitie van het Rijk realistisch om Neder-
land in 2050 volledig circulair te maken.” Roeleveld sluit zich daarbij aan. “Als een terugge-
wonnen stof aan alle eisen voldoet, moet de afvalstatus vervallen. Het zou goed zijn als de 
verantwoordelijke ambtenaren hierover meer de dialoog met ons aangaan. Samen zoeken 
naar kansen in plaats van vooral belemmeringen op te werpen.”

GROTE SCHAAL  
NEO-alginaat is een Nederlandse vinding; de alginaatfabrieken in Epe en Zutphen zijn de 
eerste in de wereld. Maar omdat de meeste waterschappen de komende jaren eerst hun 
traditionele zuiveringsinstallaties moeten ‘opgebruiken’, zal er in Nederland voorlopig niet 
op grote schaal NEO-alginaat worden geproduceerd. In het buitenland, waar veel nieuwe 
waterzuiveringsinstallaties worden gebouwd, kan het wél hard gaan, denkt Pieper. “Als het 
NEO-alginaat een succes wordt, is het mogelijk om de investeringen in Nereda-installaties 
in veel kortere tijd terug te verdienen. Dat is een enorme sprong voorwaarts voor landen met 
geen of een slechte waterzuivering.” Collega-dijkgraaf Klip-Martin ziet de Nederlandse ken-
nis over de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater ook als kansrijk exportproduct. “Net 
zoals Nederlandse waterschappers nu over de grens gaan om plaatselijke waterbeheerders 
te begeleiden bij de ingebruikname van Nereda-installaties.” |

Productie NEO-alginaat veel goedkoper 
dan zeewieralginaat’ 

‘

DE BOUW: IN POTENTIE EEN 
MOOIE AFZETMARKT 
Wereldwijd wordt jaarlijks 
6 miljard kubieke meter beton 
gestort, dus dat is in potentie 
een mooie afzetmarkt, denkt 
Henkjan Gilbers van NGCM, 
een bedrijf dat alginaat 
betoncoatings produceert 
en aanbrengt. “Het alginaat 
dient als beschermlaagje over 
vers gestort beton. Hierdoor 
verlengen we de levensduur 
van het beton naar verwach
ting met twintig jaar. Een 
ander voordeel is dat de 
alginaatlaag het staal in de 
bouwconstructie niet aantast, 
in tegenstelling tot reguliere 
betoncoatings. Bovendien 
is het een milieuvriendelijk 
product – en dat spreekt 
bouwbedrijven aan in een tijd 
dat ze moeten voldoen aan 
milieueisen in aanbeste
dingen.” De eerste ervaringen 
deed NGCM vorig jaar op in 
parkeergarages in Delft en 
Roermond, waar het bedrijf 
in opdracht van aannemer 
Aan de Stegge uit Twello de 
betonvloeren heeft gecoat 
met zeewieralginaat. Het 
wachten is nu op de coating 
op basis van NEOalginaat. 
“Zodra dit product commer
cieel beschikbaar is, gaan wij 
dit gebruiken.” 

WIE
Jaap Dijkshoorn (29), die opgroeide in de polders van 
het Zuid-Hollandse Maasland, deed eindexamen aan de 
havo in Delft, met natuur en gezondheid als profiel van 
zijn vakkenpakket. Daarna aarzelde hij tussen een studie 
 biotechnologie en levensmiddelentechnologie, maar koos 
voor de laatste “omdat de levensmiddelensector zo’n gro-
te industrie is en dus vele toekomstperspectieven biedt”. 
Hoe meer hij zich tijdens zijn studie in het vakgebied 
verdiepte, des te interessanter hij het vond. “Vooral de 
 proceskant, de Food Process Engineering. Hoe je een pro-
ces kunt beïnvloeden door het te versnellen, door stofjes toe 
te  voegen, door iets langer te verhitten.” Zijn afstudeerop-
dracht in  Wageningen viel binnen het samenwerkingspro-
ject van de vakgroep Food Process Engineering met Wetsus, 
het Europese onderzoeksinstituut voor watertechnologie in 
 Friesland. 
De levensmiddelentechnoloog vond werk bij levensmidde-
lengigant Cargill. Tot een plek vrij kwam bij hetzelfde 
 onderzoeksproject als waar hij eerder afstudeerde.  Lachend: 
“Ook als het verder nooit gebeurt, ik ben in ieder geval ééns 
in mijn leven voor een functie gevraagd!” Zodoende verhuis-
de hij na enige aarzeling (want hij had al leuk werk én leuke 
collega’s) toch naar Leeuwarden. Om er bij Wetsus aan zijn 
promotieonderzoek te beginnen.  

WAT
In dit laboratorium brengt hij een groot deel van zijn tijd 
door. Hij werkt er aan een alternatief voor de standaardme-
thodes om vaste deeltjes uit een vloeistof te filteren. “Met 
het huidige systeem moet je filters vaak schoonmaken. Dat 
kost veel tijd en energie. Daarom zijn we op zoek naar een 
andere, meer efficiënte en energiezuinige manier.” 
Het schema op de website dat verwijst naar zijn onderzoek*, 
laat zien hoe vaste en vloeibare bestanddelen in verschil-
lende stromen van elkaar worden gescheiden. Daartoe wor-
den ze onder andere gedwongen door ‘ratchets’, een soort 
rateltjes, door de onderlinge afstanden daartussen en de 
stroomsnelheid. “Aan het eind van het proces vang je aan de 
ene kant de vloeistof op, aan de andere kant de vaste deel-
tjes. Deze techniek om deeltjes van vloeistoffen te scheiden 
is nu nog niet goed op grote schaal bruikbaar. Ik onderzoek 
of en hoe dat wel zou kunnen, welke voordelen dat biedt. 
Denk bijvoorbeeld aan het filteren van gist uit bier, zodat 
je een mooi helder biertje overhoudt. Behalve bij speciaal- 
bieren natuurlijk, die juist troebel moeten blijven.”

DROOM
Waar hij van droomt als zijn promotieonderzoek in 2018 is 
afgerond? Dat hij naam maakt met déze nieuwe methode? 
Bekendheid is niet zijn ambitie, maar “dat zou toch wel wat 
zijn”. En daarna? Hij ziet zich wel weer terugkeren naar de 
industrie, vanwege het verband met de praktijk. Toegepaste 
wetenschap ligt hem meer dan puur academisch onderzoek. 

* ‘Upscaling deterministic ratchet technology, a micro-fluidic device 
for large-scale particle separation’

Tekst Barbara Schilperoort

Toegepaste wetenschap 
ligt me meer’

‘

Jaap Dijkshoorn 
Locatie: Wetsus, 

Leeuwarden
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e Europese Commissie constateerde al in 2008 dat medicijnresten in het opper-
vlaktewater een groeiend probleem vormen voor het milieu en de volksgezondheid. 
Bijna tien jaar later zijn nog altijd geen maatregelen genomen. Het wachten is op 
de Strategic Approach to pollution of water by pharmaceutical substances die al in 

2015 had moeten verschijnen. Behalve de titel, is er nog niets van vernomen. “Uit gesprekken 
met ambtenaren in Brussel maken we op dat er weinig vorderingen worden gemaakt.” zegt 
Michaël Bentvelsen, beleidsmedewerker Internationaal van de Unie van Waterschappen. “Op 
korte termijn verwachten wij geen Europese richtlijnen voor medicijnen.”

De Europese Commissie is op dit moment over de hele linie voorzichtig met nieuwe regelge-
ving en zeker als dit de lidstaten en hun burgers geld gaat kosten. Dat kan de trage voortgang 
verklaren. Daar komt bij dat het een bijzonder ingewikkeld dossier is. De commissie wacht 
de uitkomsten af van nieuw onderzoek naar de schadelijke invloed van medicijnresten op 
waterflora en -fauna en wil tevens nog een consultatieronde houden. 

Maar ook al duurt het lang, toch zal de EU op termijn medicijnen op de lijst met prioritaire 
stoffen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) plaatsen. Dat zijn stoffen die de lidstaten met 
voorrang moeten monitoren en waarvan de emissies op het oppervlaktewater en de aanwe-
zigheid in drinkwater moeten stoppen of sterk verminderen. Dat medicijnresten schadelijke 
effecten kunnen hebben, is bij laboratoriumonderzoek overtuigend aangetoond, zo schrijft 
het RIVM in het rapport Geneesmiddelen en Waterkwaliteit (2016). Bij vissen veroorzaken pijn-
stillers weefselschade en synthetisch oestrogeen (anticonceptie) leidt tot geslachtsverande-
ring. Kleine waterdieren vertonen afwijkend gedrag onder invloed van antipsychotica. Voor 
veruit de meeste van de 2.000 werkzame stoffen in geneesmiddelen is (nog) niet onderzocht 
of ze schadelijk zijn.
  
STURM UND DRANG
Zo vast als het dossier in Brussel zit, zoveel beweging is er nationaal. Het is ‘sturm-und-drang’ 
volgens Michaël Bentvelsen. “In de hele keten is men bezig. Dat heeft alles te  maken met 
de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater die minister Schultz vorig najaar  lanceerde. >  

D
Eén bijwerking vind je niet op bijsluiters van medicijnen: ‘Dit middel kan schade 
toebrengen aan het milieu’. Van alle resten pillen en poeders die we jaarlijks 
uitplassen, komt volgens het RIVM 140 ton in het oppervlaktewater terecht. Na 
jaren praten, lijkt er nu zicht op een effectieve aanpak.          

Tekst Hans Oerlemans
Beeld iStockphoto

NR4-APRIL 2017

THEMA

T AFVAL
WATER

Op korte 
termijn 
verwachten wij 
geen Europese 
richtlijnen voor 
medicijnen’

‘

SCALA AAN 
MAATREGELEN 

VERWACHT 
M

ED
ICIJNRESTEN

EINDELIJK SCHOT
 IN

HOOFDPIJNDOSS
IE

R



25THEMA24

Onderdeel daarvan is de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water met handtekeningen van vrij-
wel alle partijen uit de zorg- en watersector die iets aan het probleem zouden kunnen doen. 
Ook de farmaceutische industrie, dokters en apothekers praten mee.” 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stuurt erop aan dat elke schakel in de keten de 
omvang van het probleem én mogelijke maatregelen inventariseert. Vanaf de ontwikkeling 
van medicijnen tot en met de zuivering. Het hele scala moet in beeld komen. Dan kunnen 
bestuurders nog dit jaar keuzes maken voor het Uitvoeringsprogramma Ketenaanpak Medi-
cijnresten uit Water. Dat moet onderdeel worden van een nieuw Nationaal Bestuursakkoord 
Water. Als alles volgens planning verloopt, ligt er eind 2017 een akkoord en kan de uitvoering 
begin 2018 starten. 

De hele keten doet mee, maar zijn er eigenlijk wel zoveel effectieve recepten om  medicijnen 
uit afvalwater te weren? Onderzoeker Roberta Hofman van KWR Watercycle Research 
 Institute betwijfelt het. “Ik zie niet hoe aan het begin van de keten grote winst valt te beha-
len. Minder medicijnen voorschrijven alleen omdat het slecht is voor het milieu? Dat gaan 
artsen niet doen. Nieuwe medicijnen niet toelaten, omdat ze schadelijk zouden kunnen zijn 
voor  waterleven? Ook dat is niet waarschijnlijk. De gezondheid van mensen zal altijd voor-
gaan. Wel zouden artsen voor de meest schadelijke medicijnen een gelijkwaardig  alternatief 
kunnen voorschrijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de pijnstiller diclofenac. Verder krijgen 
 patiënten vaak erg veel medicijnen per recept mee, waardoor ongebruikte pillen in het toilet 
of bij het afval belanden. Wat ook helpt, is een landelijk dekkend systeem voor het effectief 
inzamelen van overtollige medicijnen.”

GROENE MEDICIJNEN
Beter afbreekbare medicijnen ontwikkelen (green pharmacy) zou een effectieve bronmaatre-
gel kunnen zijn. De farmaceutische industrie doet er in Europees verband onderzoek naar, 
maar de eerste toegelaten duurzame medicijnen lijken nog ver weg. Ook is er geen keur-
merk of standaard om vast te stellen of een middel het predicaat milieuvriendelijk verdient. 
Roberta Hofman waarschuwt voor te hoge verwachtingen. “Een nieuw middel op de markt 
brengen, kost zeker tien jaar en vele miljoenen euro’s. Het moet aan talloze strenge eisen 
voldoen. Als daar ook nog een afbreekbaarheidseis bijkomt, dan zouden beloftevolle midde-
len op de valreep weleens kunnen afvallen. Ik kan me niet voorstellen dat de farmaceutische 
industrie dat accepteert en de samenleving trouwens ook niet.” 

Geneesmiddelen zijn biologisch actieve stoffen bedoeld om maximaal effect te hebben op or-
ganismen. Een middel dat bacteriën of kankercellen in het lichaam kan elimineren, heeft die 
eigenschappen doorgaans ook nog nadat het is uitgeplast. Beter afbreekbaar betekent vol-
gens Roberta Hofman bijna per definitie minder werkzaam. “Medicijnen en duurzaam gaan 
moeilijk samen. De farmaceutische industrie honderd procent verduurzamen is een illusie. 
Altijd zullen er schadelijke stoffen in het afvalwater terecht komen. Daar komt bij dat het 
middelengebruik door de vergrijzing toeneemt en daarmee ook de hoeveelheid residuen.”

BARRIÈRE BIJ RWZI’S
“Toch is een ketenaanpak zeker zinvol,” vervolgt ze, ”al was het alleen maar om de diverse 
actoren in de keten meer bewust te maken van het probleem. Artsen realiseren zich nauwe-
lijks dat medicijnen ecologische bijwerkingen hebben. Maar toch, hoeveel inzet aan de bron 
ook, het overgrote deel van de medicijnresten zal uiteindelijk bij een RWZI komen. Daar zijn 
ze effectief te stoppen. Je zou eventueel kunnen kiezen om te zuiveren bij de innamepunten 
voor de productie van drinkwater. Maar dan zijn deze stoffen al in het milieu terecht gekomen 
en hebben daar mogelijk schade aangericht. In oppervlaktewater kan door een wisselwer-

king met andere stoffen de toxiciteit bovendien sterk toenemen. Dat is 
aangetoond bij het opiaat tramadol. Als je investeert in zuiveren, doe het 
dan end-of-pipe.” 

Ook Jan Peter van der Hoek, professor Drinkwatervoorziening aan de 
TU Delft, denkt dat er op termijn een extra zuiveringstrap bij de  RWZI’s 
gaat komen. Is het probleem overal even urgent? “Nee, zeker niet. 
Daarom loopt nu landelijk een onderzoek bij RWZI’s om te bepalen hoe-
veel medicijnresten er in het effluent zitten en hoe groot de impact is 
op de ecologie. Waar liggen de hotspots? Alle waterschappen hanteren 
 dezelfde methodiek, zodat de uitkomsten goed te vergelijken zijn. Bij een 
stedelijke RWZI die loost op een klein wateroppervlak zal het probleem 
aanzienlijk groter zijn dan bij een RWZI in het buitengebied met veel 
oppervlaktewater. De hotspotanalyse levert data voor een efficiënt uit-
voeringsprogramma.”

ENERGIE-SLURPER 
Technisch is het nu al goed mogelijk om ruim negentig procent van de 
medicijnresten uit het effluent te halen. Daar zit voor de waterschappen 
wel een schaduwkant aan. Welk zuiveringsprocedé ook wordt gekozen - 
ozon oxidatie en/of actieve koolstof -  het vraagt veel energie en maakt 
gebruik van chemicaliën. Michaël Bentvelsen: “Ja, dat is pijnlijk. We zijn 
trots dat we RWZI’s in korte tijd hebben kunnen ombouwen tot duurzame 
energiefabriekjes. Dan is het erg jammer als er een energie-slurpende 
zuiveringstrap bij zou komen. Maar zover is het nog niet. In Nederland 
en daarbuiten wordt volop onderzoek gedaan naar goedkopere en ener-
giezuiniger technieken.”

Jan Peter van der Hoek wijst op een veelbelovend onderzoeksprogram-
ma dat najaar 2016 werd gelanceerd. Het is een breed partnerschap van 
Stichting Technische Wetenschappen (STW), STOWA, KWR Watercycle 
Research Institute en Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) Water-
technologie binnen de Topsector Water. Ze hebben drie miljoen euro 
beschikbaar voor onderzoek naar nieuwe methodieken voor de aan-
pak van waterverontreiniging door medicijnen, bestrijdingsmiddelen en 
 microplastics én naar het gedrag van deze stoffen in de watercyclus.

“Bij afvalwaterzuivering waren tot voor kort alle ogen gericht op fosfaat 
en stikstof. Deze research-call verbreedt de blik naar de verschillende 
vormen van microverontreiniging. Het ziet ernaar uit dat we  binnenkort 
veel meer data en ook nieuwe technieken hebben om dit probleem 
 effectief aan te pakken. Jarenlang keken partijen vooral naar elkaar en 
ondernamen geen actie bij gebrek aan kennis, technologieën en regels. 
Die patstelling lijkt nu doorbroken te gaan worden.” |

De farmaceutische industrie honderd 
procent verduurzamen is een illusie’

‘

Ik zie niet 
hoe aan het 
begin van de 
keten grote 
winst valt te 
behalen’

‘

TWEE KOPPEN KOFFIE IN ZÜRICH
Zwitserland loopt voor op de EU. Daar is al het 
besluit genomen om bij de afvalwaterzuivering 
medicijnresten en andere microverontreinigin
gen te verwijderen. De Zwitsers hebben een lijst 
opgesteld met stoffen waar de extra zuiverings
trap zich speciaal op richt. Doel is minstens 
tachtig procent daarvan uit het afvalwater te 
halen. Vooralsnog gebeurt dit alleen in stedelijke 
gebieden.

Wat gaat dat de burger kosten? Jan Peter van 
der Hoek hoorde een Zwitserse collega op een 
congres een beeldende vergelijking maken. “De 
kosten per inwoner staan gelijk aan twee koppen 
koffie op Flughafen Zürich. Dat is ongeveer acht 
euro. Voor Nederland zal het vermoedelijk om 
een vergelijkbaar bedrag gaan.” 

Het valt volgens Van der Hoek goed uit te leggen 
aan burgers dat dit de prijs is voor blijvend 
schoon drinkwater. In ieder geval beter dan de 
boodschap: “Mogelijk zitten er medicijnresten 
in uw kraanwater, maar dat levert geen enkel 
gevaar op voor de volksgezondheid.” De ver
koop van flessen bronwater zou met sprongen 
omhooggaan. Een duur en bovendien weinig 
duurzaam alternatief.  
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VOORAF | Er was weer optimisme op de Aqua Nederland vakbeurs! 

Ik vond de sfeer op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem afgelopen 
maart heel erg goed. Nu heb ik niet de indruk dat we het met de 
watertechnologiesector in vergelijking tot andere sectoren echt slecht 
hebben gehad in de afgelopen economische zware jaren, maar het was wel 
moeilijker. In Gorinchem merkte je week weer optimisme.  

Het aantal echte professionals op de beurs was gelijk aan vorige jaren, denk 
ik. Dat is prima. Als je drie tot vier serieuze contacten hebt die tot deals 
kunnen leiden, dan is het al goed. En verder is het vooral netwerken, zo sta ik 
er zelf ook in. Je treft veel mensen in die dagen.
Het waren interessante bijeenkomsten waar cross-sectorale verbanden 
werden gelegd. Door die opzet kun je naast de watersector ook de industrie 

erbij betrekken en dat is belangrijk, want die zien we, vind ik, nog altijd te weinig op deze beurs. Jammer, 
want veel technologiebedrijven doen zaken buiten de watersector. 
Daarom was ik ook blij dat de workshops veel deelnemers trokken die ook nog eens enthousiast waren. Dat 
is een basis waarop we de meetings verder kunnen uitbouwen op de vakbeurs.
Op onze gezamenlijke netwerkstand van Water Alliance, Envaqua en het NWP lag de nadruk op innovaties. 
We hadden er zo’n zeven. Het zijn innovaties die op weg zijn naar de markt, daar waar we ons als Water 
Alliance voor inzetten. Een aantal trok de nodige aandacht, zoals de slimme douche, de Upfall Shower en 
een membraamfiltratie, waarmee Wafilin Systems melk op boerderijen gaat indikken rechtstreeks achter de 
melkrobot. Dat kan een doorbraak worden in duurzaam omgaan met water op het melkveebedrijf. 
Na Gorinchem gaat het leven gewoon verder. Ik zit nu, het is begin april, in Amerika. In Las Vegas, Nevada 
om precies te zijn. Hier ontmoet ik collega’s van WaterStart, een soortgelijke organisatie als Water Alliance. 
We hebben het over de droogte hier in Nevada. Die neemt toe en dat is een bedreiging, onder meer voor het 
toerisme, dat ook nog eens veel water verbruikt. Een dilemma. We zijn hier met een kleine WTC-delegatie 
om Nederlandse bedrijven te introduceren die kunnen bijdragen aan de oplossing van een aantal van de 
problemen. Ze zijn erg geïnteresseerd om in contact te komen met Nederlandse watertechnologiebedrijven.
Verder praten we met WaterStart over verdere samenwerking met Water Alliance. Ze zien Water Alliance 
als een voorbeeld watercluster die in staat is hen met de juiste organisaties en bedrijven uit Nederland te 
verbinden. Interesse? Laat het me weten.

Hein Molenkamp
Managing director Water Alliance
h.molenkamp@wateralliance.nl
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Water Alliance is een samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen én 
bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. Water Alliance richt 
vooral op het midden- en kleinbedrijf in de innovatieve en duurzame watertechnologie 
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gebeid van (internationale) matchmaking, netwerken en business development.
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Wie een koeltoren in bedrijf heeft, 
heeft geheid te maken met kalk, 
corrosie en legionellaproblemen. 
Pathema tackelt alle drie deze 
problemen chemicaliënvrij met het 
Pathema IVG-C Cool Water System, 
ook wel de Industrial Vortex Gene-
rator genoemd.

“Koeltorens verdampen water om 
restwarmte af te voeren”, legt Mark 
Boeren, directeur van Pathema uit.  
“Je ziet dezelfde effecten als je 
 water verdampt in een pannetje. Dan 
ontstaan kalkaanslag en corrosie. 
Legionella is een bacterie die  gedijt 
bij vocht en hoge temperaturen. 
Wij hebben als eerste ter  wereld 
een technologie ontwikkeld die 
deze drie  problemen oplost zonder 
 chemicaliën.”
De oplossing ontstond toevallig. 
Boeren: “We waren op een ijsbaan 
water aan ontgassen met onze 
Vortex-technologie. Als je nano- en 
microgasbellen – onder andere CO2 – 
uit het water verwijdert, kost invriezen 
minder energie en dus minder geld. 
Een jaar later bleek er echter nog 
een voordeel te zijn. De koeltoren was 
helemaal schoon, geen kalkaanslag, 
geen corrosie. Zo kwamen we op het 
idee om onze Vortex-technologie in te 
zetten voor de ontwikkeling van een 
chemicaliënvrije plug en play koel-
waterbehandeling.”
 “Het meest innovatieve deel van het 
Pathema Cool Water System”, aldus 
Boeren, “is de Vortex Generator. Deze 
maakt een krachtige draaikolk met 
daarin een vacuüm. Terwijl we de 
gasbellen naar het vacuüm trekken, 
kristalliseren de kalkdeeltjes uit. In 
hun nieuwe vorm kunnen de kalk-

deeltjes zich nergens aan hechten, 
waardoor van corrosierisico geen 
sprake meer is. Het ontgassingspro-
ces in de Vortex Genarator is zo heftig 
dat bacteriën, zoals legionella, het 
niet overleven. Om zeker te weten dat 
we alle bacteriën onschadelijk maken, 
maakt UV-bestraling ook deel uit van 
het IVG-C Cool Water System.”
 “Onze technologie voorkomt niet 
alleen onnodig chemicaliëngebruik”, 
zegt Boeren. “Het Pathema Cool 
Water System voorkomt ook  onnodig 
energie-, en waterverbruik.  
In  tegenstelling tot traditionele 
 systemen met leidingwater, is dit 
systeem ook inzetbaar bij gebruik 
van alternatieve waterbronnen, zoals 
regenwater, grondwater en opper-
vlaktewater. Onze technologie is dus 
 duurzaam én kostenbesparend. Groen 
is poen zeg ik weleens. De mogelijk-
heid om chemicaliënvrij water terug te 

geven aan de natuur, zonder tussen-
komst van een waterzuivering, is een 
mooie stap naar meer duurzaamheid.”
De vinding van Pathema is overal 
in te zetten waar koelwater wordt 
verdampt. Boeren: “Onze klanten 
in  Nederland zijn onder andere 
 datacentra, vriesbedrijven, ijsbanen, 
elektriciteitscentrales, bedrijven in 
voedingsmiddelenindustrie en de 
chemische industrie. Sinds een jaar 
zijn we ook actief op de Amerikaanse 
markt.”

Pathema BV uit Goirle is opgericht in 
2009. Het familiebedrijf  ontwikkelt 
duurzame technologieën voor 
 proces- koel- en afvalwaterbehande-
ling. Met het Cool Water System werd 
Pathema op het Watervisiecongres 
in februari uitgeroepen tot ‘Water 
Innovator of the Year 2017’ 

PATHEMA MAAKT CHEMICALIËNVRIJE REINIGING VAN 
KOELSYSTEMEN MOGELIJK 
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De inspectierobot van 
Acquaint, de Acquarius, 
gaat aan de slag. Na jaren 
van voorbereiding, ont-
wikkelen en testen is het 
innovatieve inline inspec-
tiesysteem praktijkrijp. 

Acquaint heeft het eerste 
contract met een water-
bedrijf getekend voor de 
inzet van het inline inspec-
tiesyteem Acquarius, zegt 
directeur Rudy Dijkstra van 
Acquaint, de ontwikkelaar 
van inspectiesystemen uit 
Wommels. De Acquarius 
slaagt erin om 70 tot 80 
procent van de faalmecha-
nismen in de leidingen te 
traceren. “Dat is wereldwijd 
uniek,” aldus Dijkstra. 

Het systeem werd ont-
wikkeld door Acquaint in 
samenwerking met onder-
zoeksinstituut Wetsus en 
universiteit Twente. De wa-
terbedrijven Vitens,  Evides, 
PWN, Brabant  Water en 
Oasen participeerden met 
expertise, middelen en 
testfaciliteiten, de provincie 
Fryslan, het Samenwer-
kingsverband Noord- 
Nederland en het ministe-
rie van Economische Zaken 
gaven subsidie.
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Maar de ontwikkelingskosten kwamen 
voor een groot deel toch voor rekening 
van Acquaint, vertelt Dijkstra. “Ik zeg niet 
hoeveel de ontwikkeling heeft gekost, maar 
het was een aanzienlijk bedrag. We hopen 
het in drie à vier jaar terug te verdienen.” 
Acquaint wil de inspectietechniek gaan 
vermarkten in Europa, zegt Dijkstra. 

Na enkele jaren van voorbereiding, ge-
sprekken en ontwikkeling is het draadloze 
inspectiesysteem binnen een jaar ge-
bouwd. Dat is snel, beaamt Dijkstra. “Dat 
lukt alleen als je participerende partijen 
meekrijgt.” In leidingen van Vitens, Evides 
en PWN is vorig jaar de robot met sensoren 
getest. Het was spannend, leerzaam en 

nieuw. “Ja, voor beide partijen. En het heeft 
een paar leerpunten opgeleverd,” zegt 
Dijkstra. Hij noemt er een aantal: hoe werk 
je in het land, hoe borg je de inspectie, hoe 
ga je met hygiëne om en hoe hou je de druk 
constant?

De Acquarius is de eerste techniek waar-
mee je als beheerder het assetmanage-
ment sluitend kunt krijgen, stelt Dijkstra. 
Waar theoretische modellen en lokale 
inspectie tot dusverre de middelen waren 
om de staat van de buizen in te schatten, 
kan de conditie van de leidingen nu met de 
inline inspectie over de hele lengte op basis 
van sensorgegevens vastgesteld worden. 
De voordelen: de beheerder kan noodzake-
lijke vervanging tijdig uitvoeren, lokaal 
repareren in plaats van volledig vervangen 
en risico’s structureel verlagen.

De inspectierobot traceert corrosie, hoek-
verdraaiingen, voegbreedte, uitloging, lek-
kages, deformatie en ovaliteit. Voorts legt 
de Acquarius de precieze ligging van de lei-
ding vast met hulp van gps. De buisinspec-
tie is mogelijk in leidingen van PVC, HDPE, 
gietijzer, asbestcement, beton en staal.

Naast windenergie en zonne-ener-
gie is er binnenkort ook energie uit 
water beschikbaar. REDstack wekt 
‘Blue Energy’ op door gebruik te 
maken van zout water uit de Wadden-
zee en zoet water uit het IJsselmeer. 
Membranen van Fujifilm spelen een 
hoofdrol in het proces. 

“Het idee om energie op te wekken 
door zoet en zout water te mengen, 
bestond al in de jaren vijftig”, weet 
Ronny van Engelen, projectleider van-
uit Fujifilm. “Een installatie op prak-
tijkschaal leek destijds economisch 
niet haalbaar. In 2005 onderzocht 
kennisinstituut Wetsus uit Leeuwar-
den het concept opnieuw op haalbaar-
heid. Vanuit dit initiatief ontstond de 
spin-off  REDstack. Dit bedrijf ging de 
samenwerking aan met Fujifilm.”

Van Engelen: “De Blue Energy 
technologie is gebaseerd op reverse 
electrodialysis, ofwel omgekeerde 

elektro dialyse.” Hij legt uit: “Zout 
water wordt gemengd met zoet water. 
In zout  water zitten heel veel positief 
en negatief geladen deeltjes. Nor-
maal gesproken zouden deze zich 
gelijkmatig verdelen over het totale 
volume water, maar dat is nu precies 
níét de bedoeling. We willen namelijk 
de positieve en negatieve deeltjes van 
elkaar scheiden. Dit doen we met Blue 
Energy stacks, wat in feite gestapelde 
membranen zijn. Elke stack bevat 
twee soorten membranen; het eerste 
type laat positief geladen deeltjes 
door in de ene richting, het tweede 
laat negatief geladen deeltjes door in 
de andere richting. Zo ontstaat er een 
soort batterij.”

“Omdat laboratoriumtesten veelbe-
lovend waren,” vervolgt Van Engelen, 
“werd de proefinstallatie opgeschaald. 
In 2014 opende koning Willem Alexan-
der de proefinstallatie bij Breezand, 
op de Afsluitdijk. Inmiddels hebben 

we onze membranen sterk verbeterd. 
Zeewater heeft een complexe samen-
stelling van zouten. Om te zorgen dat 
zouten sneller door de membranen 
kunnen, hebben we ons vooral gericht 
op het verlagen van de elektrische 
weerstand.”

De proefopstelling in Breezand kan 
maximaal 220.000 liter zout water 
per uur verwerken en evenzoveel 
zoet water. “De huidige energieop-
brengst is nog niet significant”, zegt 
Van Engelen, “Maar de ambitie van 
de partners in Blue Energy is om in 
2020 te beschikken over een 1 MW 
proef installatie. Dat is voldoende voor 
2500 huishoudens. We zijn momenteel 
op zoek naar een geschikte locatie 
en we onderzoeken of er negatieve 
invloeden van omgevingsfactoren zijn. 
We onderzoeken ook het effect van 
Blue Energy op de omgeving.”

INSPECTIE-
ROBOT 
ACQUAINT 
GAAT AAN 
DE SLAG 

De meeste mensen kennen 
Fuijifilm vooral als filmrolletjes-
producent. Tegenwoordig is 
Fujifilm onder meer actief in 
farmacie, gezondheidszorg en in 
de grafische industrie. Dat het 
bedrijf ook membranen produ-
ceert is niet heel vreemd. Bij 
beide producten gaat het om een 
dunne plastic film bestaande uit 
meerdere laagjes.

VAN FILMROLLETJES 
NAAR MEMBRANEN 
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BLUE ENERGY’ UIT ZOET 
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T
et past perfect binnen het gedachtengoed van de circulaire economie: reststro-
men van het ene bedrijf zijn welkom bij andere bedrijven als hulp- of grond-
stof. Maar dergelijke ‘kopstaart-verbindingen’ zijn binnen de industrie niet 
eenvoudig. “Samenwerking vergt veel voorbereiding en is technisch complex. 
 Bovendien moeten de investeringen binnen enkele jaren zijn terugverdiend”, 

zegt  senior waterspecialist Jos Bouwman van Royal HaskoningDHV. 
Dat samenwerking op het gebied van reststromen niet eenvoudig tot stand komt, blijkt bij-
voorbeeld in de Botlek. Hier startte Evides Industriewater in 2013 met een initiatief voor 
een centrale afvalwaterzuivering voor bedrijven. We zijn vier jaar verder, de bouw is nog niet 
begonnen. In Noord-Brabant steekt de Suiker Unie al sinds 2012 veel energie in de  realisatie 
van een agro- en foodcluster. Hierin werken bedrijven uit of gelieerd aan deze sectoren 
 samen rond onder andere warmte en reststromen. 

HOE MEER, HOE LASTIGER
Hoe meer (industriële) partijen betrokken zijn, hoe lastiger het is om een initiatief van de 
grond te krijgen, zegt Bouwman. Het is al een klus om binnen één bedrijf de waterbehande-
ling optimaal te regelen. Hierbij speelt mee dat afvalwater in de industrie minder prioriteit 
heeft dan het centrale productieproces, zegt Jan Appelman, projectmanager watertechnolo-
gie bij Royal HaskoningDHV. “Liefst neem je het totale productieproces onder de loep. Verbe-
teringen in het proces kunnen ertoe leiden dat een bedrijf toe kan met een kleinere zuivering. 
Afgelopen decennia zijn op deze manier bij veel bedrijven de reststromen teruggebracht.” 
Integraal kijken naar productie, reststromen en behoeften in de omgeving kan nieuwe 
 inzichten brengen. Bijvoorbeeld over optimalisering van het productieproces, waar opnieuw 
benutten van reststromen onderdeel van is. “Industrieën moeten verder kijken dan alleen 
biogasopwekking”, meent hij. >

H
De reststroom van het ene bedrijf kan 
waardevol zijn voor het andere. Maar zie 
er maar eens een goede business case 
van te maken. De publieke watersector 
werkt hier volop aan, al dan niet samen 
met de industrie. Komen bedrijven in de 
industrie onderling ook tot interessante 
verbintenissen? En wat levert het op?      

SYNERGIE IN 
INDUSTRIEWATER 
IS GEEN ABC’TJE

TIMING IS 
ONTZETTEND 
BELANGRIJK’

‘
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Er is voor de industrie nog veel ‘winst’ uit haar afvalwater 
te behalen. Door uitwisseling van reststromen en warmte 
kunnen meerdere bedrijven profiteren. Een voorbeeld is de 
levering van CO₂ door de industrie aan glastuinders. Omge-
keerd levert de agro-industrie fosfaatrijk afvalwater aan de 
waterzuiveringen van papierfabrieken.

MATCH
Maar hoe ontstaat een aantrekkelijke vorm van samenwer-
king? De waterconsultants kennen veel bedrijfsprocessen 
en zien soms ‘op papier’ een match ontstaan. Ruim vijftien 
jaar geleden adviseerde het toenmalige DHV twee  totaal 
verschillende bedrijven in Maastricht, papierproducent 
 Sappi en pigmentenproducent Ciba Specialty Chemicals 
(nu BASF Colors & Effects Netherlands), om eens samen te 
praten over een innovatieve aanpak van hun waterzuivering. 
De businesspartner van BASF, DCC (Dominion Colour 
 Corporation DCC) gebruikte salpeterzuur bij de pigment-
productie. Er ontstond een omvangrijke nitraatrijke rest-
stroom (45 – 80 m3/h), die de zuivering van BASF niet aankon. 
Lozen op het open water was uit oogpunt van milieu en ook 
wettelijk geen optie meer: nitraat is een ideale voedingsbron 
voor algen. BASF moest óf een extra zuivering bouwen en 
voedingsstoffen voor bacteriën inkopen óf de reststroom 
 laten verwerken. Beide varianten waren duur.
De oplossing stond anderhalve kilometer verderop: de 
 papierfabriek van Sappi Maastricht. Daar werd het afval-
water uit de papierproductie mechanisch en biologisch 
gezuiverd. BASF kon hier zijn nitraatrijke afvalwater laten 
verwerken. Om de organische bestanddelen af te breken, 
heeft de zuivering veel beluchtingscapaciteit nodig. Voor-
deel voor Sappi: het nitraat van BASF werkte als zuurstof-
bron en nutriënt voor de zuiverende bacteriën. Het was een 
goedkoop en veilig alternatief voor de pure zuurstof die 
via  gecomprimeerde buitenlucht werd ingeblazen om het 
 aerobe zuiveringsproces beter te laten verlopen. 
De consultants suggereerden een samenwerking. Een der-
de partij, e-Water Group, dochter van Waterleiding Maat-
schappij Limburg, werd bereid gevonden als investeerder 
en opdrachtgever te fungeren. 

PERSLEIDING
Na proeven werd besloten tot aanleg van een persleiding 
tussen beide bedrijven. Op het Sappi-terrein kwam behalve 
een buffertank van 4.000 m3 een tweede zuivering, type SBR 
(Sequencing Batch Reactor), ook met een capaciteit van 
4000 m3. Beide werden geïnstalleerd in geschikt gemaakte 
oude stookolietanks. Een deel van het nitraatrijke afvalwater 
(45 procent) ging voortaan vanuit de buffertank rechtstreeks 
naar de AWZI van Sappi. Het andere deel (55 procent) werd 

met een toegevoegde koolstofbron afgebroken in de SBR. 
Effluent van de SBR doorloopt daarna de biologische zuive-
ring van de AWZI. 
BASF zuivert zelf geen afvalwater meer. Er is afgelopen 
jaar ongeveer 200.000 m³ nitraatrijk afvalwater geloosd 
naar  Sappi met daarin zo’n 2.000 ton nitraat. Het zuive-
ringsproces is stabieler en er blijft geen extra slib over. “De 
zuivering draait goed en is milieuvriendelijk. Alle partijen 
hebben een langdurig voordeel”, zegt Bouwman van Royal 
 HaskoningDHV.

Cock Mudde, directeur van Evilim (nieuwe naam van e-Water 
Group) en Bas Eyck, Supervisor Utilities bij Sappi, beamen 
dat samenwerking aantrekkelijk is. Sappi bedient en beheert 
de zuivering. Eyck heeft regelmatig contact met BASF. “Als 
bij zware regenval de buffertank dreigt vol te lopen, gaat er 
een telefoontje naar BASF. BASF zet de afvalwaterpompen 
om naar het eigen bassin, dat later wordt leeggepompt.” De 
samenwerking is prima, concludeert Eyck.
Het contract met Evilim is intussen herzien en vereenvou-
digd: BASF betaalt voortaan een vaste prijs én een bedrag 
per ton nitraat. Behalve verwerking van de nitraatstroom, 
 levert Sappi gereinigd Maaswater als proceswater aan BASF, 
vorig jaar ongeveer 175.000 m3. Ook Jim van Haandel, En-
vironment Health & Safety Specialist bij BASF, is  tevreden: 
“Wij lozen geen ongezuiverd water op het oppervlaktewater. 
Al ons afvalwater – ook het regenwater – gaat naar Sappi. 
Het project ontving een responsible care prijs van de VNCI.” 
Waarom lukte de kopstaart-verbinding in Maastricht? 
 “Timing is ontzettend belangrijk”, stelt Appelman. “Vind op 
het juiste moment de juiste gesprekspartner. Hier klopte 
het.” Mudde: “Het komt altijd neer op mensen en vertrou-
wen in elkaar. Bedrijven moeten net wat extra risico durven 
te nemen.” Verder is een goede opvolging van een initiatief 
volgens Bouwman noodzakelijk. “Laat een partij – in dit ge-
val Evilim - de lead nemen.” 
“Wij zijn in dit soort processen meestal de smeerolie”, zegt 
Mudde. Maar de praktijk is weerbarstig. “Bedrijven zijn niet 
graag afhankelijk, wat bijvoorbeeld als er een calamiteit is? 
En: hoe graag wil je duurzaam zijn? Doe je nog mee als de 
economische winst relatief beperkt is?” |

BUSINESS CASE SAPPI-BASF

Voortzetting oude situatie 
BASF investeert in een nieuwe zuivering. 
Sappi koopt zuurstof in of breidt de zuivering uit. 

Nieuwe situatie
BASF betaalt jaarlijks aan Evilim, de kosten zijn lager 
dan de investering in en bedrijfsvoering van een nieuwe 
zuivering. 
Van de financiële bijdrage van BASF betaalt Evilim de 
kosten van Sappi en worden de investeringskosten van 
installaties terugverdiend. Ook verdient Evilim er iets op. 
Sappi koopt geen zuurstof meer en heeft inkomsten (via 
Evilim) uit de zuivering.

Begrote besparingen per jaar 
• reductie nitraatemissie naar het oppervlaktewater:  

tot circa 3.000 ton
• reductie grondwateronttrekking:     

tot circa 1.000.000 m³
• energiebesparing beluchting:      

tot circa 500.000 kWh

KOPSTAARTVERBINDINGEN IN DE 
PRAKTIJK
In Nederland en België zijn meerdere initiatieven in de 
industrie om tot kopstaartverbindingen te komen:

• Take back chemicals, Solvay (België)  
Project ‘Take back chemicals’ bij chemicaliën en kunst
stoffenproducent Solvay: Zwavelzuur gaat na gebruik in 
de productie terug naar de leverancier PVSchemicals, 
die de reststoffen opwerkt tot nieuwe chemicaliën. Er is 
economisch voordeel en milieuwinst.

• Gezamenlijke afvalwaterzuivering, Tilburg
Agristo, CocaCola, Fujifilm en IFF laten hun afvalwater 
gezamenlijk zuiveren door NWB (dochteronderneming 
ENGIE) en RWB Afvalwater.

• Agro- en foodcluster, Dinteloord 
Samenwerking tussen Suiker Unie en bedrijven op een 
nieuw bedrijventerrein van 50 ha (bijna 10 ha is ver
kocht). Daarnaast een glastuinbouwlocatie van 220 ha, 
waarvan de helft verkocht. Tuinders gebruiken extra 
gezuiverd water van de suikerfabriek als irrigatiewater. 
Een bedrijf verwerkt biomassa uit de glastuinbouw tot 
 gevelbekleding. Een biomassavergistingsinstallatie zet 
biomassa om in gas voor het lokale gasnet. Een rest
warmtesysteem zit in de planning, waarbij warmte van 
de suikerfabriek naar glastuinders gaat. Het cluster is 
geïnitieerd in 2012 door onder andere de Suiker Unie. 

• Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (opstart)
Evides Industriewater wil een centrale afvalwaterzui
vering realiseren voor diverse bedrijven op het terrein 
van chemisch bedrijf Huntsman. Door afvalstromen 
van industriële klanten te combineren verloopt de 
 afvalwaterzuivering efficiënter. “Samen met partners 
werken we hard aan de invulling. We willen voor alle be
trokkenen het maximale uit de business case halen.  
De afstemming hierover vergt meer tijd dan gedacht.  
We hebben alle vertrouwen in het resultaat”, zegt Chris 
Roubos, manager sales bij Evides Industriewater.

Bedrijven zijn niet graag 
afhankelijk, wat als er een 
calamiteit is?’

‘

Samenwerking 
vergt veel 
voorbereiding 
en is technisch 
complex’

‘



Een reis naar de next generation assetmanagement in het LEF Future center in 
Utrecht, op 22 juni 2017. Ga je mee?
Onze reis start met een netwerkbijeenkomst en is bedoeld voor de professionals 
van weg en water die zich dagelijks bezighouden met tactisch en strategisch asset 
management. 
Assetmanagement speelt een cruciale rol in de inrichting van ons land. Alleen, wat 
vandaag niet kon, is morgen achterhaald en wie weet wat overmorgen ons brengt? 
De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Een integrale benadering is 
gewenst, maar wat doe je hiermee in je eigen werk als infrabeheerder? 
Op 22 juni ontmoeten we elkaar, maken we verbindingen en werken we samen. 
We spreken hart, hoofd en handen aan op weg naar een constante verbetering van 
assetmanagement. Met een uitdagend programma van workshops, ateliers en 
 lezingen krijg je een verfrissende blik op ons mooie vakgebied Assetmanagement.
Na deze dag heb je meer kennis, veel meer kennissen en nog meer inspiratie voor 
een toekomstbestendig Nederland en hebben we een begin gemaakt met de com-
munity of practice. Ga met ons mee op reis!
Jenne van der Velde, RWS en Monique Bekkenutte, KNW
www.h2owaternetwerk.nl

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Koninklijk Nederlands Waternetwerk 
i.s.m. Rijkswaterstaat, Water ontmoet Water en Wegbeheerders ontmoeten Weg-
beheerders.

ASSETMANAGEMENT VERBINDT 
NEDERLAND – SAMEN LEREN MET LEF 
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1 JUNI, AMSTERDAM
Water als stemmentrekker 
KNW Voorjaarscongres (en ALV) 
www.h2owaternetwerk.nl

9 JUNI, AMSTERDAM
Introductiedag Jong KNW
Maak kennis met de watersector.
Meer informatie op www.h2owaternetwerk.nl

15 JUNI, AMSTERDAM
The Irish Watersector
Bijeenkomst van de contactgroep Internationaal van KNW.
Meer informatie op www.h2owaternetwerk.nl

22 JUNI, UTRECHT
Assetmanagement verbindt Nederland – samen 
leren met LEF
KNW organiseert samen met RWS en WOW en WOW een inspire-
rende reis op weg naar 2100. 
Meer informatie op www.h2owaternetwerk.nl

22 JUNI, WAGENINGEN
Symposium Anaerobie
Meer informatie op www.h2owaternetwerk.nl

30 OKTOBER-3NOVEMBER, AMSTERDAM
Amsterdam International Water Week – Water and 
9 billion people
Save the date.
KNW (IWC) en NWP organiseren ism RAI een week vol boeiende 
ontmoetingen en inspiratie. 
www.internationalwaterweek.com

24 NOVEMBER, AMERSFOORT
Water en de digitale revolutie
KNW najaarscongres en ALV 
www.h2owaternetwerk.nl

AGEN
DA

Wilt u een activiteit voor waterprofessionals aangekondigd zien 
in deze agenda van maandblad H2O? Meld het dan aan onze 
redactie: redactie@h2owaternetwerk.nl

NIEUWS UIT HET NETWERK VAN WATERPROFESSIONALS
WATERNETWERK
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Voor het beste vakartikel uit 2016 dat is gepubliceerd op  
www.h2owaternetwerk.nl zijn de volgende twee artikelen genomineerd: 
• “Signalering van ‘overige antropogene stoffen’, en dan? De pyrazool-casus” door 

Kirsten Baken, Annemieke Kolkman (KWR Watercycle Research Institute), Peter van 
Diepenbeek (WML), Henk Ketelaars (Evides), Annemarie van Wezel (KWR Watercycle 
Research Institute)

• “Is de Energie- en Grondstoffenfabriek wel duurzaam? Een  levenscyclusanalyse 
van grondstoffen uit rioolwater” door Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen + Bos), 
Marina Sanders (voorheen Witteveen + Bos), Cindy Visser (KNN Advies), Ingrid 
 Odegard en Geert Bergsma (CE Delft). 

KNW reikt zoals gebruikelijk de prijs voor het beste artikel uit tijdens het voorjaars-
congres dat dit jaar op 1 juni plaatsheeft in Amsterdam.

In de watersector wordt de komende jaren 
een tekort verwacht aan medewerkers. 
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een 
vervangingsvraag vanwege vergrijzing en 
anderzijds een uitbreidingsvraag  vanwege 
de internationale groei van de sector. 
Daarnaast is er in de sector, mede door 
IT-ontwikkelingen, ook behoefte aan mede-
werkers met andere kennis en ervaring. 
Het is dus belangrijk dat we gezamenlijk 
zorgen dat de (toekomstige)  medewerkers 
toegang hebben tot de juiste kennis en 
ervaring om hun werk goed te kunnen 
blijven doen. Voor zijn studie Commerciële 
Economie doet Anass Ramdani onderzoek 
naar hoe de organisaties kennis kunnen 
borgen. Door het invullen van de korte en 
vertrouwelijke enquête krijgen wij inzicht 
in hoe de medewerkers handelen in een 
 situatie wanneer zij hun werkzaamheden 
niet kunnen uitvoeren door gebrek aan 
informatie. Voor vragen mail naar:  
anassramdani@outlook.com.
Link naar de enquete:
http://www.thesistools.com/web/?id= 
532514

Alle artikelen die in H2O zijn verschenen 
zijn nu terug te lezen in de Hydrotheek, 
een database met publicaties op gebied 
van hydrologie, aquatische ecologie, 
 water- en afvalbeheer in Nederland.  
Het gaat om ruim 8.000 artikelen uit H2O 
die zijn gedigitaliseerd. De Hydrotheek is 
een initiatief van STOWA en wordt onder-
houden door Bibliotheek Wageningen UR. 
Doel van de database is om alle publicaties 
Open Acces aan te bieden.

ALLE 
ARTIKELEN 
H2O TE 
LEZEN IN 
HYDROTHEEK

STUDENT CE ONDERZOEKT 
KENNISBORGING IN DE 
WATERSECTOR

Op het voorjaarcongres van het Koninklijk Nederlands 
Waternetwerk staat de vraag centraal: Hoe kan Water de 
Verkiezingen winnen? 
Bij de recente landelijke verkiezingen was water als thema 
uit beeld en dat is opmerkelijk omdat water ook beleids-
matig een sturende kracht is. En zegt het iets over het 
 (tekort aan) waterbewustzijn? Op het voorjaarcongres daar-
om aandacht voor de vraag: hoe kan het thema water een 
prominentere plek krijgen in de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2018 en de waterschapsverkiezingen een jaar later? 
Het congres wordt 1 juni in Amsterdam gehouden. 
Meer weten? Ga naar www.h20waternetwerk.nl

HOE WINT WATER DE VERKIEZINGEN?

Op de bijeenkomst bij Fujifilm Manufacturing Europe B.V. in Tilburg ging het over 
de trend om gezamenlijk afvalwater te zuiveren. Deze ontwikkeling is een aantal 
jaren geleden ingezet en de resultaten worden nu steeds duidelijker. Deze samen-
werking, die bij diverse industriële sectoren zijn ingang vindt, is sterk toe te juichen 
vanwege de synergievoordelen die aan bod kwamen in een aantal praktijkvoorbeel-
den. Lees op de website www.h2owaternetwerk.nl de uitgebreide recensie door 
Antoine van Hoorn van SKIW.

SYNERGIE DOOR SAMEN ZUIVEREN 

NOMINATIES VOOR DE H2O-PRIJS 

Er zijn veel cases en solutions aangeleverd voor de AIWW  
conferentie tijdens de Amsterdam International Water Week  
(30 oktober - 3 november 2017). Daaronder veel aansprekende en 
bekende namen uit bedrijfsleven, wetenschap, steden en bestuur. 
Volgens de organisatie kan men met deze input een  baanbrekend 
programma aanbieden. Tegelijkertijd hebben verschillende 
partijen het verzoek gedaan of ze wat later kunnen aanleveren. 
Daarom is de deadline voor de call for cases and solutions twee 
weken uitgesteld, van 31 maart naar 14 april. Registratie voor be-
zoekers gaat open op 1 mei. http://internationalwaterweek.com/
call-for-cases-solutions/

AIWW CONFERENTIE: 
DEADLINE CALL FOR CASES 
NAAR 14 APRIL 



WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR

LEVEN IN DE ONDERLAAG
In het zomerhalfjaar verbleven de vissen grotendeels in de 
warme en lichte bovenlaag. Op de sonarbeelden zijn  echter 
ook regelmatig vissen waargenomen in en soms zelfs diep 
onder de spronglaag. Dat heeft te maken met de aanwe-
zigheid van zoöplankton. Bladvoetkreeftjes  (watervlooien) 
 bleken aanwezig tot in de spronglaag. Vlak onder de 
sprong laag werden veel roeipootkreeftjes (eenoogkreeft-
jes)  aangetroffen. De vissen zijn blijkbaar bereid om lage 
zuurstofgehaltes te trotseren als er voedsel te halen valt. 
Jonge baarzen zoeken mogelijk af en toe de onderlaag op 
om  predatie door grote vissen als de snoek te vermijden. 
Grote vissen kunnen minder goed tegen lage zuurstofgehal-
tes dan kleine.
De sonaropnames vertoonden in de zomer van 2014 vlak 
boven de bodem een sterk signaal, op de sonarbeelden 
zichtbaar als een horizontale laag. Bij nader onderzoek 
bleek deze laag dagelijks vanaf de bodem op te stijgen. 
In de middag bevond hij zich vlak boven de waterbodem,  
’s avonds schoof hij omhoog tot boven de spronglaag. Be-
monsteringen in 2015 leerden dat het hier ging om larven 
van de pluimmug Chaoborus flavicans. Chaoborus-larven 
kunnen in de diepte overleven, in een zuurstofloze en  giftige 

omgeving, door hun stofwisseling te vertragen en over te 
schakelen op anaerobe ademhaling. In de avond bewegen 
de larven omhoog om te foerageren op zoöplankton.
Kortom, de koude onderlaag blijkt niet louter een dode 
onproductieve laag, maar speelt een belangrijke rol in het 
functioneren van de levensgemeenschap van zandplas 
Watergoor. Ondanks het zuurstofarme milieu in de zomer 
bruist het er van het leven.

Josje Peters, Gerard de Laak 
(Sportvisserij Nederland), 
Frans de Bles 
(Waterschap Vallei en Veluwe)

Een uitgebreide versie van dit artikel is te lezen door 
hier te klikken
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De onderste koude laag 
van diepe plassen wordt 
vaak zuurstofloos door 
de afbraak van uitzak
kend organisch mate
riaal. Deze onderlaag 
wordt daarom algemeen 
beschouwd als een 
levenloze donkere put. 
Tijdens visserijkundig 
onderzoek met sonar in 
een zandput in Nijkerk 
werd er echter regel
matig vis waargenomen. 
Ook bleken er ’s nachts 
vanuit de diepte mug
genlarven omhoog te 
komen.

VISSEN EN MUGGENLARVEN 
IN EEN DIEPE ZANDWINPLAS 
BIJ NIJKERK 

Het water in diepe plassen is in het winterhalfjaar vrij homogeen, vanaf maart ontstaat er 
een duidelijke gelaagdheid. De bovenlaag zit dan onder invloed van warmte en licht vol met 
leven: plankton, waterplanten, kleine waterdiertjes en vis. In de diepte is het koud, er is 
weinig of geen zuurstof en het is er donker. Daar vindt vooral bacteriële afbraak plaats van 
zinkend organisch materiaal. De overgang is tamelijk abrupt: in de zogeheten spronglaag 
dalen de temperatuur en het zuurstofgehalte sterk.

SPORTVISSERIJ
Om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van vis rond de spronglaag, heeft Sportvis-
serij Nederland samen met Waterschap Vallei en Veluwe onderzoek gedaan in zandplas 
 Watergoor bij Nijkerk. Deze voormalige zandwinning langs de A28 is 7 hectare groot en 
11 meter diep en is bijna 50 jaar oud. De plas is eigendom van hengelsportvereniging ‘Hoop 
op Geluk’. De visstand in de plas is niet natuurlijk, de hengelsportvereniging heeft er diverse 
vissoorten uitgezet, vooral karper.
In het zomerhalfjaar van 2014 en 2015 werd maandelijks de gelaagdheid van de  waterkolom 
bepaald, door onder meer metingen van de temperatuur en het zuurstofgehalte. Het water-
schap analyseerde watermonsters van twee en tien meter diep en inventariseerde de 
 waterdiertjes. Met sonar werd de verspreiding van de vis over de waterkolom onderzocht 
(zie kader).

GELAAGDHEID
Vanaf eind maart ontstond langzaam gelaagdheid in de zandplas. Vanaf juni tot begin novem-
ber was er een duidelijke bovenlaag en onderlaag, met een spronglaag op 6 á 7 meter diepte. 
Boven de spronglaag namen de concentraties stikstof en fosfaat in de loop van de zomer af, 
terwijl ze onder de spronglaag stegen. Het water vlak boven de bodem was zwartig en rook 
naar rotte eieren (door H2S ofwel waterstofsulfide).

SAMENVATTING
Het water van de diepe zandplas Watergoor bij Nijkerk 
is in de zomer gelaagd, met een warme, zuurstofrijke 
bovenlaag en een donkere en zuurstofloze onderlaag. 
Ertussenin ligt een smalle overgangslaag, de sprong-
laag. De onderlaag wordt vaak gezien als levenloze 
donkere put, maar dit beeld behoeft nuancering: 
zo blijkt tot onder de spronglaag zoöplankton voor 
te  komen. Muggenlarven verblijven overdag nabij 
de  bodem van de plas, in een zuurstofloos en giftig 
 milieu, maar gaan ‘s nachts op rooftocht in de zuur-
stofrijke bovenlaag van de plas. Vissen begeven zich 
soms in de spronglaag of daaronder, op zoek naar 
voedsel. Voor jonge vis kan dit zuurstofarme milieu 
schuilgelegenheid bieden tegen predatie.

NR4-APRIL 2017

Chaoboruslarve; De gasvacuolen, verantwoordelijk voor het sterke hydroakoestisch 
signaal van de sonar, zijn zichtbaar achter de kop en in het achterlijf 
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VISSERIJKUNDIG ONDERZOEK MET SONAR
De werking van sonar is gebaseerd op het weerkaatsen van 
geluidspulsen door structuren onder water. Doordat vissen 
een met lucht gevulde zwemblaas hebben, zijn zij goed 
waar te nemen met sonar. Zoöplankton geeft slechts een 
diffuus en zwak sonarsignaal. De larven van de pluimmug 
Chaoborus flavicans geven echter een sterk signaal omdat 
zij luchtvacuolen bezitten. Hiermee zijn zij in staat om op en 
neer te bewegen over de waterkolom.
Bij visserijkundig onderzoek met de sonar wordt meestal 
een geluidspuls van 200 kiloHerz gebruikt. Bij die frequentie 
wordt Chaoborus echter juist goed zichtbaar, de muggenlar
ven verstoren dan het signaal van de vissen. Bij een lagere 
geluidspuls van bijvoorbeeld 50 kiloHerz is er geen sonar
signaal van de muggenlarven, maar blijven vissen goed 
zichtbaar.

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/972-vissen-en-muggenlarven-in-een-diepe-plas-bij-nijkerk
https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/972-vissen-en-muggenlarven-in-een-diepe-plas-bij-nijkerk


Afbraak medicijnresten bij Thermische drukhydrolyse van luiers 
en inco-materialen
Bij recycling van luiers en incontinentiemateriaal is verwijdering 
van medicijnresten en ziekteverwekkers een harde randvoor-
waarde. Dit artikel beschrijft een nieuwe recyclingmethode waar-
bij luiers en ‘inco’ gedurende 10 minuten onder hogedruk worden 
verhit.
Willem Elsinga, Jelle Duindam en Roy Morssinkhof (Elsinga beleids-
planning en innovatie BV)

Vissen en muggenlarven in een diepe plas bij Nijkerk
De onderste koude laag van diepe plassen, het zogeheten hypo-
limnion, wordt vaak beschouwd als een levenloze donkere put. 
Uit visserijkundig onderzoek met sonar in een zandput in Nijkerk 
blijkt echter dat dit beeld moet worden bijgesteld.
Josje Peters, Gerard de Laak (Sportvisserij Nederland), Frans de Bles 
(Waterschap Vallei en Veluwe) 

Hoef en Haag – Dorp aan de rivier
Antea Group heeft onderzoek uitgevoerd naar de optimale 
 integrale inrichting van het watersysteem voor het nieuwe dorp 
Hoef en Haag bij Vianen. Belangrijke aspecten zijn de water-
berging in de nieuwbouwwijk en in de bestaande bebouwing, de 
toename van kwel vanuit de Lek bij aanleg van een waterpartij en 
de toepassing van een flexibel waterpeil. 
Mirjam Stark, Suzan van den Driest-van der Kruijs (Antea Group)

Van elk nieuw artikel op H2O-Online een melding krijgen? Volg ons 
dan op Twitter: @vakbladh2o.

Zelf een artikel schrijven voor H2O-Online? 
Kijk op onze website voor de  auteursinstructies en/of neem contact op met 
de redactie via redactie@vakbladh2o.nl
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MEER WETEN? Kijk op de website van H2O!
h2owaternetwerk.nl
Hieronder een overzicht van de meest recente  
artikelen die op de website zijn verschenen.

Mitsubishi Electric System Q
het automatiseringsplatform
voor de toekomst!
Unieke betrouwbaarheid

Mitsubishi Electric heeft een lange reputatie als één van 
de meest toonaangevende leveranciers van industriële 
automatiseringsoplossingen in de Nederlandse water-
markt. 30% van alle zuiveringen in Nederland worden 
bestuurd door Mitsubishi Electric System Q modulaire 
besturingen. De innovatieve, betrouwbare en 
eenvoudig te migreren producten hebben bewezen 
het juiste antwoord te zijn voor alle toepassingen.

In de industriële automatisering behoort Mitsubishi
Electric tot de marktleiders in de wereld. En om een
goede reden: Al 92 jaar kunnen onze klanten
vertrouwen op topkwaliteit, betrouwbaarheid,
innovatie en totale systeemoplossingen.

Bezoek onze website www.mitsubishielectric.com/fa
of neem contact met ons op 0297 250 350

Ontdek wat Mitsubishi voor u kunt betekenen

Wageningen, T 0317 419 144, www.albersalligator.com

Alligator 
wateropslag
Albers Alligator levert al meer dan 30 jaar  
kwaliteitsproducten voor (tijdelijke) opslag  
van WATER, AFVALWATER, BIOGAS en  
industriële vloeistoffen. Degelijk, duurzaam  
en bedrijfszeker. Kortom, zorgeloze producten.

Opslag biogas

Opslag
afvalwater

Hydro- & Oceanographic Consultancy

Aqua Vision
Celebrating

20 years of

innovation

Bodemprofielmeting
Giethoorn, Overijssel

Bodemprofielmetingen
Met een meetvaartuig en speciaal 
in-huis ontwikkelde software 
maken wij 3D bodemscans om
een watergang nauwkeurig
in kaart te brengen.

Stromingsmetingen
Met (ADCP) remote sensing 
technieken meten we ruimtelijk en
in de tijd de stroomsnelheid en 
-richting, waarmee ook het debiet 
wordt bepaald om een integraal 
beeld te krijgen.

Onze specialisaties
·  Capaciteitsmetingen
     van kunstwerken

·  Debietmetingen

·  Stationaire debietmeetstations

·  Bathymetrie metingen

·  RWZI – garantiemetingen
     (stroomsnelheid en -richting)

·  Slibdiktemetingen

·  IJken van debietformules

·  Opstellen van waterbalansen

·  Stuwanalyses

·  Turbiditeitsmetingen

www.aquavision.nlServaasbolwerk 11
3512 NK Utrecht

030 - 24 59 872
info@aquavision.nl

Door de gewijzigde wetgeving in het buitengebruik van gif sinds begin 
dit jaar, is er binnen gemeentes vraag naar nieuwe methoden om 
rattenproblemen te beheersen. 
Anticimex, specialist in plaagdierpreventie en- beheersing, heeft een 
innovatieve en milieuvriendelijke rioleringsval ontwikkeld die ratten-
problemen aanpakt bij de bron. 
De val werkt met sensortechnologie en zendt 24/7 data door via het 
Internet. Wanneer warmte en beweging door de sensor wordt waar-
genomen, wordt de val geactiveerd en schieten er veertien stompe 
plastic staven naar beneden die de ruggenwervel van het  knaagdier 
snel en pijnloos breken en vervolgens laat wegstromen met het 
 afvalwater.

Meer informatie vindt u op www.anticimex-smart.nl

SMART Rioleringsval: de unieke 
oplossing tegen rattenproblemen 
in rioleringssystemen



h2owaternetwerk.nl

The INVENT ALPHAMETER® is an innovative measuring device for the 
energy efficient control of aerators. The ALPHAMETER® constantly analyzes 
the oxygen saturation through the used air, the specific oxygen consump-
tion and the alpha-value. This approach leads to a whole new procedure 
for the control of the biological process and leads to high energy savings. 

the  INVeNt  ALPhAMeteR
®

INNoVAt IoN  foR  N AtuRe

INVENT  Umwelt- und Verfahrenstechnik AG 

Am Pestalozziring 21  91058 Erlangen  Germany   

Tel +49 9131 690 98-0  Fax +49 9131 690 98-99 

WWW.INVENT-UV.DE

WATER AND WAsTEWATER TREATMENT

Mixers  Mixing and Aeration Systems

Membrane Aeration Systems

Software Products  System Solutions
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qdospumps.com/nl
010 4621688

•    Reduceert de kosten van 
chemicaliën door een hogere 
doseernauwkeurigheid

•    Gemakkelijk te installeren geen 
randapparatuur nodig

•   Reeks uitgebreid met de Qdos 
120: debiet van 0,1 tot 2.000 ml/
min, tot 7 bar

Nauwkeurige, 
veelzijdige 
doseerpompen

Volledig afgedicht, vervang 
uw pompkop in seconden 
zonder extra gereedschap

R E V O L U T I O N A I R E   P O M P K O P T E C H N O L O G I E
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