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Coronavirus en rioolwaterscreening

In deze H2O leest u dat het coronavirus SARS CoV-2 is aangetroffen in het rioolwater. In 
twee aparte onderzoeken kwamen KWR Water Research Institute en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tot deze conclusie. KWR kwam op dinsdag 24 maart met de 
resultaten naar buiten, RIVM een dag later. 
Opmerkelijk dat in deze bizarre crisistijd waarin een tekort is aan van alles en mensen en 
organisaties in vitale beroepen onder hoogspanning werken, de krachten voor dit soort 
 research niet worden gebundeld.
De conclusie dat het virus in het rioolwater zit, wordt kritisch bekeken door mensen in de 
sector, getuige reacties op de website van H2O. KWR vond in de monsters rioolwater uit 
diverse rwzi’s delen van het erfelijk materiaal (RNA) van SARS-CoV-2. Als je deeltjes van het 
genmateriaal vindt, kun je daar dan de conclusie aan verbinden dat het virus in het rioolwater 
zit? Ja, reageert KWR, want RNA wordt zeer snel afgebroken in rioolwater en áls je dan RNA 
vindt dan is dat alleen te verwachten bij aanwezigheid van het virus.
Kritische beschouwing is op zijn plaats, maar vooralsnog geeft dezelfde uitkomst van twee 
parallelle onderzoeken een stevig fundament onder de stelling dat het virus in rioolwater zit. 
Zo heeft dubbelwerk dan ook een voordeel.
Wat de onderzoeken tevens leren: de concentratie van het virus in het rioolwater is klein, 
de kans op besmetting van rwzi-medewerkers heel gering. Die kennis biedt  waterschappen 
duidelijkheid, de hygiënemaatregelen op de afvalwaterzuiveringen werden dan ook niet 
 aangescherpt. 
Maar er is ook een ander aspect, namelijk dat het aangetroffen virus houvast biedt voor de 
ontwikkeling van een nieuwe tool waar KWR en microbioloog, erkend expert en WHO-ad-
viseur Gertjan Medema op inzetten: rioolwaterscreening. Rioolwater kan een vroege indicator 
zijn van virusverspreiding, een waardevol instrument in de infrastructuur die moet worden 
opgebouwd om nieuwe rondrazende virussen als SARS CoV-2 effectief te gaan bestrijden.
Wat de pandemie ook bevestigt: het coronavirus gedijt niet in water en als het er toch in zit 
dan doen zuiveringstechnieken hun werk. KWR vond in het effluent geen virusmateriaal, het 
drinkwater is veilig. We plukken de vruchten van tientallen jaren onderzoek en aanpassingen 
in de zuiveringsprocessen, zegt Medema in deze H2O. Het is een lichtpuntje in deze crisistijd.

Bert Westenbrink

PS In de vorige uitgave van H2O stond een flink deel van het blad in het teken van Aqua 
Nederland Vakbeurs en Rioleringsvakdagen. Die zijn verschoven naar juni, dat besluit werd 
genomen toen het blad al op de drukpersen lag. In deze uitgave treft u veel artikelen die niet 
over het coronacrisis gaan, op de rails gezet toen er nog geen sprake was van een overrom-
pelende en alles ontregelende pandemie.
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Elke druppel telt

De vraag naar water groeit ieder jaar en hiermee 

ook het belang van efficiënter watermanagement. 

GEA heeft vele jaren ervaring als 
slibspecialist in de afvalwaterindustrie. 

Deze machines leveren optimale resultaten in 

combinatie met de grootst mogelijke besparing 

van water en energie. Op deze wijze dragen ze 

significant bij aan een duurzame wereldwijde 

watervoorziening. Want, elke druppel telt.

Meer informatie?

gea.com/Nederland
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H eef ons heden ons dagelijks brood, en af en toe 
een watersnood. Dit ‘gebed’ van de dijkgraaf, 
bedoeld om te voorkomen dat Nederlanders droge 
voeten al te vanzelfsprekend gaan vinden, is niet 
aan Hetty Klavers besteed. Absoluut niet zelfs. 
De  evacuatie van het rivierengebied in januari 

1995 – de grootste in de Nederlandse naoorlogse geschiede-
nis – door de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas 
en Waal, herinnert ze zich als de dag van gisteren. Haar zoon 
was toen zes weken oud. Tussen de voedingen door leefde ze 
mee met haar collega’s bij Rijkswaterstaat. Vijfentwintig jaar 
later zegt ze: “Laten we alsjeblieft voorkómen dat het water 
weer te hoog komt. Zeker nu, want op de toekomst ben ik niet 
gerust. We moeten twee dingen doen: ons stinkende best om 
de klimaatverandering zo beperkt mogelijk te houden én ons 
 voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Want 
die gevolgen komen er sowieso.” 

-> De meeste Nederlanders maken zich weinig zorgen over 
overstromingen, blijkt uit onderzoek van het Hoogwater-
beschermingsprogramma. 
“Hoe langer de wateroverlast geleden is, hoe meer het ‘ver 
van het bed’ wordt. Zo werkt het nu eenmaal. Maar als ik 
mensen spreek, merk ik dat het besef van het belang van 
goed waterbeheer wel degelijk aanwezig is. Neemt niet weg 
dat we als waterschappen best wat meer ruchtbaarheid 
 mogen geven aan ons werk. Zo laten we in Flevoland  tijdens 
onze werkzaamheden op locatie met informatieborden 
duidelijk zien wie we zijn en wat we doen. Schriftelijk en via 
sociale media laten we de inwoners weten hoe ze met ons 
kunnen meedenken. Verder doen we aan watereducatie op 
 basisscholen, technasia, vmbo’s en mbo’s.”

-> Omwonenden roeren zich nogal eens naar aanleiding van 
het landelijke dijkversterkingsprogramma. Leent water-
veiligheid zich wel voor het overlegmodel? 
“We proberen zoveel mogelijk te luisteren naar de belang-
hebbenden, maar het moet wel redelijk blijven. Voor ons is de 
waterveiligheid leidend en we hebben een deadline: tot het 
jaar 2050 hebben we in het hele land nog een dikke 1000 kilo-
meter dijk te gaan. We verstevigen de dijken niet alleen voor 
de mensen die erop wonen, maar ook voor het hele gebied 
daarachter. De ambitie van de waterschappen is om het netjes 
en mooi te maken; dijken bepalen immers voor een groot deel 
het Nederlandse landschap. Onze ervaring is dat het belang-
rijk is om van meet af aan duidelijk te maken op welk deel 
van de besluitvorming mensen wel en geen invloed kunnen 
uitoefenen. Daarnaast ontstaat er draagvlak als je tegelijk met 
de versteviging bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of ruimte-
lijke kwaliteit kunt verbeteren.”>

Hetty Klavers:         

IK MOET ER 
NIET AAN 
DÉNKEN 
DAT DE 
ZEESPIEGEL 
6 METER 
STIJGT’ 

‘

TEKST DORINE VAN KESTEREN
FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Hetty Klavers, dijkgraaf van 
Waterschap Zuiderzeeland en 
bestuurslid van de Unie van 
 Waterschappen, is niet gerust 
op de toekomst. Klimaatver
andering, zeespiegelstijging, 
een dreigend tekort aan zoet
water en chemische stoffen 
in het  oppervlaktewater – om 
maar eens enkele problemen 
te  noemen. Voorkomen is beter 
dan genezen, dus we moeten 
álle zeilen bijzetten om duur
zamer te gaan leven.   

G
HETTY KLAVERS8 9
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waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
onderzoeken we de verschillende 
mogelijkheden voor gezamenlijke 
slibeindverwerking. Gaan we het zelf 
doen of zetten we het in de markt? 
Duurzaamheid is een thema in de 
inkoopvoorwaarden van alle water-
schappen. Werken onze onderaan-
nemers met milieuvriendelijke 
 materialen, rijden ze elektrisch? 
 Verder kun je denken aan zonne-
panelen op onze locaties, onderzoek 
op het gebied van aquathermie en 
verduurzaming van onze gebouwen. 
Zo kunnen we als gezamenlijke 
 waterschappen een behoorlijke im-
pact hebben.”

-> Is Nederland voldoende voor-
bereid op droogte?
“Kijk je naar het jaar als geheel, dan 
hebben we in ons land nog altijd een 
neerslagoverschot. Tegelijk nemen 
de periodes van droogte in duur en 
intensiteit toe. De waterschappen 
proberen het wateroverschot vast te 
houden voor drogere tijden en het 
vervolgens te sturen met stuwen, 
pompen en gemalen. Maar we kunnen 
het niet overal krijgen: je kunt water 
niet van laag naar hoog laten stromen. 
In de hogergelegen gebieden zoals 
Twente, de Achterhoek en delen van 
Noord-Brabant zijn de gevolgen van 
de droogte dus het grootst. Van de 
afgelopen twee zomers hebben we 
geleerd dat watervoorraden noodza-
kelijk zijn in die delen van Nederland 
die echt afhankelijk zijn van neerslag,  
waar je niet met het oppervlaktewater 
kunt zorgen voor voldoende water.” 

-> In 2019 kwam na honderd jaar 
een einde het vaste waterpeil in het 
IJsselmeer. Werkt dit goed om in 
droge zomers voldoende zoetwater 
beschikbaar te hebben?
“Het IJsselmeer, ruim 9 miljard 
 kubieke meter zoetwater, is de be-
langrijkste waterbuffer van ons land. 

Het flexibele peil zorgt voor een extra 
voorraad van 20 centimeter. Bij droog-
te wordt van hieruit bijvoorbeeld extra 
water geleid naar de provincies die er-
omheen liggen, tot aan Groningen en 
Drenthe. Als minder water beschik-
baar is dan we allemaal nodig hebben, 
moeten we het water verdelen over de 
verschillende watergebruikers. Denk 
aan het nathouden van de dijken, het 
sproeien van landbouwgronden, de 
winning van drinkwater en koeling in 
de industrie. De zogeheten verdrin-
gingsreeks uit de Waterwet geeft dan 
aan welke sectoren voorrang krijgen. 
Om een watertekort zo lang mogelijk 
uit te stellen, is die extra watervoor-
raad in het IJsselmeer nodig.”

-> Wat vragen klimaatextremen van 
burgers en bedrijven?
“Dat ze zorgen voor waterbuffers en 
dat ze wateroverschotten slim ver-
werken. In Zeeland experimenteren 
agrariërs bijvoorbeeld met een soort 
zoetwaterbellen onder de akkers. In 
de bouwsector moet men nadenken 
over klimaatrobuuste woonwijken, 
met groene daken en voldoende ruim-
te voor vijvers en sloten, die water 
kunnen opvangen en zorgen voor ver-
koeling. Straten en tuinen moeten zo 
worden ingericht dat ze veel neerslag 
kunnen afvoeren. Daarnaast is het 
belangrijk om cruciale ICT niet in de 
kelder te plaatsen, maar lekker hoog.”   

-> En van de overheid?
“In Nederland is geen meter onbenut 
en de druk op de ruimte zal alleen 
maar groter worden.  Woningbouw, 
infrastructuur, windmolens, rivieren, 
agrarische bedrijvigheid: alles moet 
ergens een plek krijgen. Dat betekent 
dat we de ruimtelijke ordening weer 
ouderwets moeten gaan plannen. 
Het is belangrijk dat er een proces op 
gang komt waarin wordt gekeken voor 
welke opgaves Nederland staat. Maar 
ook wat daarvan de ruimtelijke impact 

is en hoe en op welk overheidsniveau 
eventueel ruimtegebrek moet worden 
opgelost. De provincies hebben de 
regionale energiestrategiëen, het Rijk 
het programma voor klimaatadaptatie 
en wij weten hoeveel ruimte het dijk-
versterkingsprogramma tot 2050 kost. 
Op dit moment zijn dat nog relatief 
gescheiden werelden. Dat gaat goed 
zolang er genoeg ruimte is, maar dat 
wordt anders als er conflicterende 
belangen ontstaan. En daar kan je dan 
maar beter op tijd over nadenken.
“Dijkversterkingen bijvoorbeeld 
 kosten ruimte. Er zijn wel manieren 
om ruimte te besparen, maar die heb-
ben ook weer nadelen. Damwanden 
nemen weinig ruimte in beslag, maar 
kosten een hoop geld. We moeten dus 
een aantal afwegingen maken voordat 
de schop de grond in gaat.”

-> U maakt zich ook zorgen over de 
opkomende chemische stoffen in het 
oppervlaktewater.
“De waterschappen zijn verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van het opper-
vlaktewater en de zuivering van het 
afvalwater. Ik ben niet van de school 
die zegt: we moeten microverontrei-
nigingen in het oppervlaktewater als 
feit accepteren en ons primair richten 
op de zuivering. Nee, het is beter om 
bij de bron te beginnen: wat er niet in 
komt, hoeft er ook niet uit. Volgens 
mij kunnen we hier nog een flinke 
slag maken. Denk bijvoorbeeld aan de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen 
die dezelfde werking hebben, maar 
minder nare restproducten opleveren. 
Ook nu zijn er voor bepaalde medicij-
nen al betere alternatieven. Daarover 
geven wij voorlichting aan  huisartsen 
en apothekers, en die zijn daar ge-
lukkig zeer gevoelig voor. Ook de zero 
pollution ambition van de Europese 
Green Deal stemt hoopvol voor de 
waterkwaliteit.”•

Klavers is nu ruim zes jaar dijkgraaf 
van Waterschap Zuiderzeeland. Vorig 
jaar ging haar tweede termijn in, die 
loopt tot en met 2025. Ze is ook lid van 
het bestuur van de Unie van Water-
schappen. Als vrouw in de water-
wereld trekt ze de aandacht van de 
media: in 2017 stond ze in de top-100 
van meest invloedrijke vrouwen van 
Nederland van maandblad Opzij en 
won ze de ‘Vrouw in de Media’-award 
voor de regio Flevoland. 
Maar eigenlijk houdt ze er niet zo 
van om aangesproken te worden op 
haar ‘vrouw zijn’. “Ik heb  toegepaste 
wiskunde gestudeerd en werk al 
dertig jaar in de watersector, dus ik 
weet niet beter. Vrouw zijn heeft me 
in mijn werk voordelen noch nadelen 
gebracht, het is voor mij volkomen 
neutraal. In algemene zin is het 
natuurlijk goed en verstandig als 
arbeidsorganisaties een afspiegeling 
vormen van de samenleving. Daarom 
zorgt ons waterschap ook dat het 
 medewerkersbestand zo divers moge-
lijk is. Waterbeheerder ben je immers 
voor alle Nederlanders.”

-> ‘Als het gaat om de zeespiegel-
stijging, heb ik de neiging om activis-
tisch te worden’, zei u eind vorig jaar 
tijdens het Deltacongres in Goes.

“Dat was mijn antwoord op de vraag 
‘Wat als de zeespiegel 6 meter stijgt?’ 
Sommige deskundigen voelen zich 
dan vooral technisch uitgedaagd en 
gaan volop filosoferen over dijken in 
de Noordzee en andere hoogtechno-
logische, extreme kustverdedigings-
werken. Of over een totaal nieuwe 
plattegrond van Nederland. Maar ik 
zet een stap terug en zeg: ik moet er 
niet aan dénken dat er 6 meter voor 
de deur staat! En als we niet op dat 
punt willen komen, is het zaak dat we 
met z’n allen keihard aan de slag gaan 
om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te 
reduceren.” 

-> Volgens schrijver Rutger Bregman 
staat het ‘voortbestaan van Neder-
land’ op het spel. Overdreven?  
“De zeespiegelstijging is zo’n onver-
mijdelijk gevolg van de klimaatveran-
dering waar ik het net over had. Het is 
goed dat Bregman dit voor een groot 

publiek aan de kaak stelt. Zelf baseer 
ik me op de scenario’s van het KNMI 
en VN-klimaatpanel IPCC. Volgens 
de laatste berichten gaat het om een 
stijging van 1,1 meter in 2100, maar 
de trend is dat de schattingen in ieder 
rapport hoger worden. We betreden 
dus een terrein waar de wetenschap 
nog niet eerder is geweest. Ondanks 
ons goede systeem van dijken, duinen 
en waterkeringen, moeten we de 
vinger aan de pols houden, vooruit-
denken en de verschillende hande-
lingsperspectieven in kaart brengen. 
Werken aan water is nooit af.” 

-> Wat doet uw waterschap zelf aan 
de duurzaamheidstransitie?
“Wij winnen zoveel mogelijk grond-
stoffen en energie terug uit ons 
afvalwater en het zuiveringsslib.  Het 
is nu nog lastig om de cirkel helemaal 
rond te maken, omdat wat je terug-
wint uit afval, niet altijd wordt gezien 
als primaire grondstof. Dat is een 
wet gevingskwestie, waaraan wordt 
gewerkt. Het vraagt ook een  andere 
mindset: consumenten moeten 
wennen aan het idee dat bijvoorbeeld 
de bakjes van aardbeien gemaakt 
zijn van afval. De hoeveelheid slib die 
we moeten verwerken, proberen we 
tot het minimum te beperken. Met 
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Geen meter is 
onbenut, we moeten 
de ruimtelijke 
ordening weer 
ouderwets gaan 
plannen’ 

‘
Rijden onze ondernaannemers 
wel elektrisch?’

‘
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HETTY KLAVERS

Hetty Klavers (1965) studeerde toegepas
te wiskunde aan de Universiteit Twente. 
Na haar afstuderen ging ze werken bij 
Rijkswaterstaat, waar ze vervolgens 
meerdere functies bekleedde. Sinds 
2013 is ze werkzaam als dijkgraaf van 
Waterschap Zuiderzeeland. In 2016 werd 
Klavers bestuurslid van de Unie van 
 Waterschappen, met onder meer water
veiligheid in haar portefeuille. 
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ij hoopten met hun visiedocument 
Een natuurlijkere toekomst voor 
Nederland in 2120 een rimpeltje in 
het water te veroorzaken. Het is 
wel wat meer dan dat geworden. 
“We hebben via sociale media 

5,3 miljoen mensen bereikt”, zegt Tim van 
Hattum. “De groene kern van ons verhaal 
spreekt velen erg aan.”
“We hebben ongelooflijk veel reacties gekre-
gen”, voegt Michaël van Buuren eraan toe. 
“Ook uit werelden buiten onze eigen bubbel. 
Al in de eerste week was er aandacht voor 
onze visie op de sites van Linda, Geen Stijl en 
Reddit. En het tv-programma Man bijt Hond 
maakte een aflevering over klimaatvluchte-
lingen uit het westen. Er blijkt grote behoefte 
te zijn aan een aantrekkelijk perspectief op 
de toekomstige inrichting van Nederland.”
Van Hattum is programmaleider klimaat 
en Van Buuren senior onderzoeker land-
schapsarchitectuur bij Wageningen Environ-
mental Research (kennisinstituut dat deel 
uitmaakt van Wageningen University & 
Research). Samen met vijftien collega’s uit 
diverse disciplines maakten zij een schets 
van een klimaatneutraal, zelfs klimaatposi-
tief land, waarin economische ontwikkeling 
en een natuur-inclusieve samenleving hand 
in hand gaan. De opgaven voor klimaat en 
biodiversiteit zijn met elkaar verbonden door 
op de natuur gebaseerde oplossingen.

Tegenwicht
Het woord ‘gidsland’ wordt zowaar niet 
geschuwd in de begin januari  gepubliceerde 
visie. De bedoeling is een tegenwicht te 
bieden aan de negatieve teneur van het 
 klimaatdebat, vertelt Van Hattum. “Om 
 mensen tot actie te bewegen moet je laten 

zien wat maatregelen kunnen opleveren. 
We zijn in Wageningen erg bezig met ‘nature 
based solutions’. Vrijdenkend hebben wij een 
kansenkaart gemaakt, waarin zulke oplos-
singen grootschalig worden toegepast.” Het 
is geen blauwdruk, benadrukt Van Hattum. 
“We willen een inspirerend beeld geven van 
hoe ons land er over honderd jaar uit kan 
zien. De kans dat het precies zo wordt, is 
bijzonder klein.” 
Het visiedocument is volgens Van Buuren 
bewust kort en krachtig gehouden. “Wij 
hebben in een notendop erg veel kennis bij 
elkaar gebracht. Dat is in één prikkelend 
beeld opgetekend met kort het verhaal erbij. 
Het beeld is nog herkenbaar; over een eeuw 
staat niet de helft van het land onder water. 
Hierop kunnen beleidsbeslissingen worden 
gebaseerd.”

Superbelangrijk
Waar hebben de onderzoekers echt ingrij-
pende keuzes gemaakt? Van Hattum hoeft 
niet lang over het antwoord na te denken. 
“Bij landbouw. Voedselvoorziening blijft 
superbelangrijk, maar zal er totaal anders 
uitzien. We gaan in ons land veel meer toe 
naar plantaardig voedsel. Daarom krimpt de 
veestapel met twee derde. Kringloopland-
bouw komt centraal te staan. De nutriënten 
van vee kunnen optimaal worden ingezet 
voor plantaardige productie.”
Deze verandering heeft grote gevolgen voor 
het grondgebruik. Zo worden veenweidege-
bieden over honderd jaar niet meer gebruikt 
voor weilanden, waardoor ze niet hoeven te 
worden leeggepompt. Zij zijn dan bij uitstek 
geschikt voor natte natuur en natte teelten. 
Ook krijgt Nederland twee keer zoveel bos-
sen. Van Hattum: “Daarnaast komen er > 
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Een nieuw verhaal 
voor de toekomst 
van Nederland 
met natuur in de 
hoofdrol. Optimaal 
inzetten van elke 
druppel water is 
een belangrijk 
uitgangspunt. 
Daarmee heeft een 
groep Wageningse 
onderzoekers 
heel wat tongen 
losgemaakt. “De 
uitnodigingen voor 
gesprekken vliegen 
ons om de oren.”

Z
Tim van Hattum werkt sinds 
tien jaar bij Wageningen 
 Environmental Research. Hij is 
als programmamanager klimaat 
een van de initiatiefnemers van 
het visiedocument. Van Hattum 
was in het verleden beleidsadvi-
seur bij onder meer de provincie 
Utrecht en Waterschap Rijn en 
IJssel.

Michaël van Buuren heeft veel 
ervaring met het maken van 
plannen voor Nederland op 
allerlei schaalniveaus, vooral 
in relatie tot water. Hij werkte 
eerder bij Rijkswaterstaat en 
Dienst Landelijk Gebied. Van 
Buuren verzorgde als senior 
onderzoeker landschapsarchi-
tectuur samen met collega 
Bertram de Rooij de verbeelding 
van de visie.

ELKE 
DRUPPEL 
OPTIMAAL 
INZETTEN

Groenblauwe visie WUR 
slaat enorm aan  

TEKST HANS KLIP 
BEELD WAGENINGEN 
ENVIRONMENTAL RESEARCH

We hebben erg 
veel kennis 
samengebracht 
in één prikkelend 
beeld’

‘

We hebben via 
sociale media 
5,3 miljoen 
mensen bereikt’

‘
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veel meer bomen in en rond het stede-
lijke gebied. Die gaan we klimaatslim 
beheren. Het hout kan worden gebruikt 
voor hoogwaardige toepassingen, zoals 
houtbouw.”

Rigoureuze keuze
Doembeelden van West-Nederland 
dat verzwolgen wordt door de zee, zijn 
volgens de onderzoekers in de periode 
tot 2120 niet realistisch. Zij houden 
rekening met een zeespiegelstijging 
van ongeveer anderhalve meter. “Dat 
kan Nederland goed aan”, stelt Van 
Hattum. “Door veel meer zandsupple-
tie voor de kust kunnen de duinen in 
stand worden gehouden.”
Lastiger wordt het als de zeespiegel 
verder stijgt. “Willen we dan blijven 
investeren en bouwen in het westen? 
In onze visie maken we de rigoureuze 
keuze om juist meer te bouwen op 
de hoger gelegen zandgronden. We 
offeren steden als Amsterdam en Den 
Haag niet op, maar verleggen de groei 
langzaam naar het oosten en zuiden. 
Hier wordt geïnvesteerd in groene 
steden waar beken doorheen kunnen 
lopen.”

Credo
Het optimaal inzetten van elke druppel 
water is een van de leidende principes 
in het Wageningse verhaal. Het credo 
voor watermanagement is het maxi-
maal vasthouden, benutten, bergen en 
dan pas afvoeren van water. “ Vanwege 
de klimaatverandering moeten we 
heel anders met water omgaan”, 
licht Van Buuren toe. Hij noemt de 

zeekleigebieden als voorbeeld. “We 
voorzien hier permanent gescheiden 
systemen van zoet en zout water. Er is 
veel minder kostbaar zoet water nodig 
om door te spoelen dan in het huidige 
geïntegreerde systeem. In kreken kan 
seizoenberging voor zoet water worden 
gecreëerd.”
Steden gaan meer energie en water 
produceren dan ze verbruiken. Het uit-
gangspunt is het maximaal vasthouden 
van regenwater, aldus Van Hattum. “De 
stad fungeert als een spons. Alleen bij 
extreme buien wordt water nog afge-
voerd.” Ook bij drinkwatersystemen 
wordt beter met water omgesprongen. 
Van Buuren: “We moeten toe naar 
infiltratiesystemen onderin in plaats 
van bovenin de infiltratiegebieden 
leegpompen. Laat water eerst als kwel 
werken en benut daarna wat overblijft.”

Slimste oplossing
De klimaatverandering stelt extra ei-
sen aan het waarborgen van de water-
veiligheid. “Er zal af en toe meer water 
in het riviersysteem komen”, zegt Van 
Buuren. “Dat kan door ruimte voor de 
rivier worden opgevangen. Tot 2050 
is de waterverdeling vanuit de Rijn al 
vastgelegd. Voor de periode daarna 
hebben we gekozen om extra water 
via de IJssel naar het noorden af te 
leiden. Dat is een idee van Frans Klijn 
van Deltares van meer dan twintig jaar 
geleden en nog steeds de slimste op-
lossing. Verder is er komberging in het 
IJsselmeer en in de Biesbosch die een 
grotere omvang heeft  teruggekregen.”
Om de extreme afvoer van de Maas 

op te vangen, worden de Maaskades 
verwijderd. Van Buuren: “We willen 
de vroegere situatie herstellen, toen 
niet alle dijkringen van deze rivier tot 
primaire keringen waren omgedoopt. 
Daardoor kan het hele Maasdal weer 
mee stromen en zonder veel proble-
men worden voldaan aan de klimaat-
opgave. Opvallend genoeg heeft nog 
niemand hierop gereageerd.”
Bij dijken die nog niet aan de nieuwe 
veiligheidsnorm voldoen, speelt het 
vraagstuk van piping. Van Buuren is 
voorstander van het weer invoeren van 
het oude stelsel van kwelkades aan 
de binnenzijde van dijken. “Door hier 
bij een hoge afvoer water op te zetten, 
kunnen problemen met piping worden 
aangepakt. Ook in combinatie met 
voorlanden.”

Plausibel
Deltacommissaris Peter Glas en 
een groep experts in waterveiligheid 
hebben zich positief uitgelaten over 
de ideeën van de onderzoekers. “Ze 
vonden ons verhaal erg interessant en 
goed”, zegt Van Buuren. “Vooral door 
de verknoping met allerlei andere 
vraagstukken. Ook zijn onze keuzes 
volgens hen plausibel. Op eentje na. 
We kiezen om ecologische redenen 
voor een verbinding tussen Maas en 
Waal bij Fort Sint Andries. Dat is echter 
vanuit het oogpunt van waterveiligheid 
een bijzonder ingewikkeld vraagstuk.”
De kansen die de Noordzee biedt, zijn 
niet ontsnapt aan de aandacht van de 
onderzoekers. Zij verwachten dat er 
drijvende eilanden met waterstof hubs 
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worden ontwikkeld. Ook komen er veel 
natuurreservaten bij. De voedselpro-
ductie op zee krijgt een boost, vertelt 
Van Hattum. “Er worden bijvoorbeeld 
lijnen bij de funderingen van niet 
meer gebruikte windmolenparken 
 gespannen om zeewier te telen.”

Kennisagenda
De Wageningse onderzoekers willen 
hun verhaal over een natuurlijkere 
toekomst voor Nederland verder uit-
werken met andere partijen. Dit leent 
zich volgens Van Hattum goed voor een 
breed interdepartementaal kennis-
programma. “De uitnodigingen voor 
gesprekken vliegen ons om de oren. De 
reacties die we ophalen, gebruiken we 
voor het maken van een kennisagenda. 
Want we kunnen het niet alleen. Voor 
bijvoorbeeld mobiliteitsvraagstukken 
en technische oplossingen zijn andere 
experts nodig. We willen stimuleren 
dat oplossingen waarin op grote schaal 
klimaatadaptatie en -mitigatie en bio-
diversiteit zijn gekoppeld, versneld uit 
worden gerold.”
De ambitie van Van Buuren en Van 
Hattum blijft niet beperkt tot eigen 
land. Zij willen eveneens een verhaal 
maken voor Europa en later zelfs voor 
de wereld. “Gezien het natuurlijke sys-
teem en het rivierensysteem moet je 
op Europees niveau denken. Wij willen 
deze kar trekken, omdat we hiervoor 
de methodiek en manier van denken 
al hebben ontwikkeld. Het past mooi 
binnen de Green Deal van de Europese 
Unie. We hebben Frans Timmermans 
ons visiedocument gegeven.” •

NOORDZEE
• Ontwikkeling aquacultuur
• Ontwikkeling oesterriffen en bio

diversiteit
• Verbetering bodem en biodiversiteit
• Natuurgebieden op zee
• Energietransitie op zee
• Scheepvaartroutes
• Drijvende servicehubs en voor

zieningen
• Duurzame visserij

KUST
• Zandwinning
• Gedifferentieerde kustgradiënt
• Zachte voorwaartse kustverdediging
• Kunstnatuur en recreatie

WADDENZEE
• Zachte voorwaartse kustverdediging
• Nieuwe balans Waddenzee (ver

dronken westelijke Wadden, actief 
beheer oostelijke Wadden)

• Nieuwe brede waterkerende land
schappen

IJSSELMEER
• Strategische zoetwaterreserve
• Ontwikkeling zachte dubbele oevers
• Ontwikkeling zoetwaterdelta IJssel

monding
• Gestuurde zoetzoutgradiënt en 

vismigratie

ZUIDWESTELIJKE DELTA
• Zachte kustverdediging
• Ontwikkeling zoetwaterbuffers
• Dubbele dijksystemen

• Kringlooplandbouw zoet en zout
• Grootschalige zoetzoutgradiënten 

en vergrote connectiviteit bekkens
• Nieuwe kering en nieuwe dynamiek

NOORDELIJKE ZEEKLEIPOLDERS
• Nieuwe brede waterkerende land

schappen
• Ontwikkeling zoetwaterbuffers
• Kringlooplandbouw zoet en zout

VEENWEIDEGEBIEDEN
• Transformatie veenweidegebieden 

naar natte teelten en natuur
• Transformatie droogmakerijen naar 

aquacultuur en visserij
• Groene linten
• Cultuurhistorische parels

RIVIERENGEBIED
• Versterking IJsselafvoer en vallei
• Ruimte voor de rivier
• Vergroting getijdegebied Biesbosch
• Kringlooplandbouw
• Versterking gradiënten Maasdal

HOGERE ZANDGRONDEN
• Verbeteren inzijggebieden
• Versterken beekdalen
• Kringlooplandbouw
• Stedelijke ontwikkeling

STEDELIJKE OMGEVING
• Versterking groenblauwe door

adering
• Verbeteren groen om de stad
• Bestendigen bestaande centra
• Ontwikkeling nieuwe centra

VOORGESTELDE VERANDERINGEN PER GEBIED
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Kust: huidige situatie Kust: toekomstige situatie Rivierengebied: huidige situatie Rivierengebied: toekomstige situatie



OOK AMBASSADEUR 
LAMBERT GRIJNS 
MOET ZIJN DRINK-
WATER OPPOMPEN 

INDONESIË
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In Lambert Grijns heeft Nederland sinds kort een 
waterdeskundige als ambassadeur in Indonesië. Hij gaat 
niet zonder meer mee in de roep om grote infrastructurele 
oplossingen om overstromingen en bodemdaling in Jakarta 
en andere delen van het land te beteugelen. “Dat is niet 
altijd de oplossing.”

TEKST BERT WESTENBRINK | BEELD ISTOCKPHOTO

p de eerste dag van dit jaar 
liep een groot deel van Jakarta 
onder water. Tientallen  mensen 
 kwamen om het leven en tien-
duizenden mensen vluchtten. 
De hoofdstad van Indonesië is een 

laaggelegen stad in een alluviale vlakte en 
heeft in het regenseizoen van november tot 
en met februari elk jaar te maken met over-
stromingen. Maar de vloed op 1 januari was 
extreem, nadat er in één nacht een record-
hoeveelheid regen was gevallen. 
Zo begon het jaar als een waarschuwing.  
De worsteling met het water zal in de miljoe-
nenstad op Java alleen maar toenemen door 
klimaatverandering en zeespiegel stijging. 
Tot dusverre zijn het vooral de overstromin-
gen door rivieren die voor  problemen zorgen, 
zegt Lambert Grijns. Hij is sinds vorig jaar 
september de Nederlandse ambassadeur in 
Indonesië en werd meteen met de neus op 
de feiten gedrukt. Nadat hij zijn intrek had 
genomen in zijn  woning in  Jakarta, vroeg 
hij: waar komt mijn drink water vandaan? 
Antwoord: dat wordt opgepompt. 
Het antwoord stemde Grijns niet vrolijk. 
“Ik betaal een soort van belasting over het 
grondwater dat ik oppomp. Maar ik wil als 
verantwoorde burger graag een  aansluiting 
op de drinkwaterleiding. Maar dat kan 
niet. En dat geldt voor miljoenen andere 
 mensen.” 
Oppompen betekent grondwateronttrekking 
en dat is een belangrijke oorzaak van de 
 bodemdaling in de stad. Door het onttrekken 
van grondwater aan watervoerende lagen 
worden fijne sedimentlagen samengeperst 
en daalt het maaiveld. De daling bedraagt 
op jaarbasis gemiddeld 7,5 centimeter, met 
in sommige kustgebieden uitschieters tot 
17 centimeter. Een proces dat in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw is begonnen en 
inmiddels heeft geleid tot een daling van > 
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Indonesië   

Overstromingen 
hebben niet 
alleen te maken 
met bodemdaling, 
ze hebben ook 
een relatie met 
waterkwaliteit’

‘



4 tot 5 meter. Dat proces gaat door, hoewel 
de snelheid volgens de prognoses afneemt.

Bodemdaling
De bodemdaling wordt als een even grote 
bedreiging voor de stad gezien als de 
overstromingen. Een adequaat drinkwater-
net zou flink bijdragen aan het terugdrin-
gen van de grondwateronttrekking, maar 
40 procent van de inwoners van Jakarta 
heeft geen aansluiting. Grijns gaat er niet 
helemaal in mee als wordt gezegd dat de 
overheid het hier laat liggen. 
“Je kunt makkelijk zeggen dat de  overheid 
het niet goed doet. Maar Jakarta is een 
 grote stad, een agglomeratie met 30 mil-
joen inwoners en ontzettend veel pro-
blemen. En dit is een van de uitdagingen 
die groot zijn. Vanuit de invalshoek van 
watertechnologie is het logisch dat hier je 
prioriteit ligt, maar je hebt ook afval, ener-
gievoorziening, je hebt huisvesting en dat 
is een grote uitdaging voor de stad. Er zijn 
ook mensen die klagen over luchtvervuiling 
of over verkeer. Op al deze terreinen is de 
overheid voornemens om de problemen aan 
te pakken, alleen gebeurt dat op het ene 
vlak sneller, zoals openbaar vervoer, dan 
het andere, zoals drinkwatervoorziening. 
En natuurlijk zou de overheid op dit laatste 
punt nu moeten doorpakken!”
Grijns bekijkt het waterbeheer in de stad 
met een zekere deskundigheid. Als afge-
studeerde planoloog aan de Universiteit 
van Amsterdam werkte hij als assistent 
in opleiding (aio) aan de TU Delft aan een 
proefschrift over integraal waterbeheer, 
met name op het gebied van stroomge-
biedbeheer en schreef er als co-auteur 
een boek over. Eerder liep hij stage bij 
 ingenieursbureau Haskoning in Bandung en 
deed onderzoek naar erosiegevoelige steile 
gronden. Daar komt bij: de ambassadeur 
kent het land. Hij werd er geboren (Bogor) 
en woonde er de eerste acht jaar van zijn 
leven.

Eervol
Nu is hij terug. Tot zijn genoegen. “Het is 
eervol dat ik hier mag zijn”, zegt hij. “Ik 

denk dat ik het land ook iets beter  begrijp.” 
Dat alles maakt dat hij zicht heeft op oor-
zaak en gevolg en zich kan inleven in de 
aanpak. Hij gaat niet zonder meer mee in 
de roep om grote infrastructurele oplos-
singen. “Dat is niet altijd de oplossing.” 
 Oorzaak van de overstromingsproblemen 
moet ook worden gezocht in het gedrag 
van de burgers en het beheer in het hele 
stroomgebied, aldus de ambassadeur.
“Je hebt drie kwesties”, zegt hij. “Bodem-
daling, overstroming uit zee en wat veel aan 
de orde is: overstroming door rivieren  Dat 
is al heel lang het geval en heeft niet per se 
met de bodemdaling te maken. Dat heeft 
ook een relatie met waterkwaliteit. Als je 
de gemalen niet goed schoonhoudt, als je 
niet zorgt dat de rivieren worden uitgebag-
gerd, de afvoerkanalen niet schoon worden 
gehouden, dat de troep en de karkassen 
er niet uit worden gehaald, dan krijg je 
een minder snelle afvoer. Je hebt nu de 
 zogeheten orange army, dat zijn mensen in 
oranje pakken, en die doen heel belangrijk 
werk door de afvoerkanalen en rivieren 
schoon te houden. Daar is een enorme slag 
in gemaakt.”
Er is ook sprake van een stroomgebied-
problematiek, zegt de ambassadeur. “Je 
hebt het bovenstroombeheer, denk aan de 
plantages in de regio Bogor, die soms ver-
waarloosd zijn, waardoor erosie optreedt. 
Als het water bovenstrooms snel kan 
weglopen, dan heb je benedenstrooms een 
probleem. En dan heb je de bestrating over-
al in de stad. In Nederland heb je hetzelfde 
probleem met de opkomst van tegels in de 
tuinen, dat zie je hier met beton en asfalt.”

Kustlijn
Andere dreiging voor de megastad is 
 overstroming vanuit zee. Om de  kustlijn 
overstromingsbestendig te maken wordt 
met het National Capital Integrated Coastal 
Development (NCICD) ingezet op een 
omvangrijke kustbescherming. Het in 2014 
gelanceerde ambitieuze en dure Garu-
da-project is gesneuveld, nu wordt met 
-opnieuw- Nederlandse inbreng van advies-
bureaus ingezet op een meer realistische 
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zeewering, die een deel van de kwetsbare 
baai afsluit, maar, zo lang als het kan, ook 
ruimte laat voor de lokale visserij. Grijns 
noemt het een simpele variant van de Oos-
terscheldedam, ‘een dam die je op termijn 
kunt afsluiten’. 
“Maar we focussen nu erg op Jakarta. Als 
je kijkt naar een stad als Semarang, de 
vijfde stad van het land op Midden-Java, en 
naar die hele kust daar, dan heb je het over 
vergelijkbare problemen: kustbescherming, 
drinkwater, drainage. In sommige gebieden 
zie je dat het veen inklinkt door versnelde 
waterafvoer. Daar zie je heel geconcentreer-
de inspanningen van Nederlandse bureaus, 
met projecten die ook worden uitgevoerd - ik 
geloof wel tien. In zo’n stad met meer over-
zichtelijke proporties dan het enorme Jakar-
ta zie je dat je door samenwerking tussen 
de verschillende bureaus, de overheid, maar 
ook met financiering van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland meer snelheid 
kunt maken. Dat vind ik een mooi voorbeeld 
van een geïntegreerde aanpak.” 
“De ambassade heeft hier gedurende de 
afgelopen jaren een belangrijke stimuleren-
de en coördinerende rol gespeeld. Met inzet 
van een op de ambassade gestationeerde 
waterdeskundige en door de  Nederlandse 
overheid betaalde experts binnen het 
ministerie van Openbare Werken. Verder 
hebben wij als ambassade heel veel contact 
onderhouden met alle verschillende  partijen 
binnen de overheid. Met als doel Nederland-
se bedrijven goed te positioneren en zo goed 
mogelijk op de hoogte te blijven.”

Private financiering
De ambassadeur zegt dat de private 
financiering van projecten in Indonesië de 
belangrijkste uitdaging is voor de Neder-
landse watersector. Aziatische concur-
renten leveren met privaat kapitaal turn 
key-projecten. “Japanners en tegenwoordig 
ook de Chinezen die eigen aannemers laten 
opdraven voor hele grote programma’s en 
van design tot beheer alles in eigen hand 
houden. Wij missen die turn key-aanpak en 
het risicodragende element in de financie-
ring. Dat is echt een aandachtspunt voor de 
Nederlandse watersector. We zijn heel goed 
in het plannen maken, de design kant, maar 
als het aankomt op de uitvoering, halen 
we niet een even groot deel van de koek 
binnen.”
En kansen zijn er genoeg, aldus de ambas-
sadeur. “Indonesië is de kleinste van de drie 
reuzen in Azië, maar het is wel een reus. 
De ambitie is om 2045 de vierde of vijfde 
economie van de wereld te worden. Dat 
gaat met ongelooflijk grote investeringen 
gepaard. Niet alleen op Java, maar ook op 
andere eilanden: havens, drinkwater, riole-
ring, afval, hernieuwbare energie, drainage. 
En ik kan me voorstellen dat er bedrijven 
zijn die een drinkwaternet in Jakarta willen 
aanleggen en dan voor 30 jaar een vergun-
ning krijgen om de belasting voor drink-
water te mogen innen. Zo gebeurt dat hier 
in Jakarta heel veel. Het risico is voor de 
investeerder.”•

Nederlandse bedrijven sloten 
vorige maand tijdens het 
staatsbezoek aan Indonesië 
de nodige deals. Die hadden 
een waarde van zo’n 1,2 mil
jard euro, aldus de rijksover
heid.
De handelsmissie richtte zich 
op vier sectoren: agrifood, 
gezondheidszorg, kust en 
waterbeheer en afvalmanage
ment (circulaire economie) en 
watertechnologie.
Bedrijven sloten ongeveer 
25 akkoorden, variërend van 
memorandums van over
eenstemming en intentie
verklaringen tot contracten.
Minister Cora van Nieuwen
huizen van Infrastructuur 
en Waterstaat ondertekende 
de verlenging van de water
samenwerking met de minis
ter van Publieke Werken, die 
onder andere gaat over de 
aanleg en versterking van de 
kustbescherming om Jakarta 
en andere steden op Java te 
beschermen tegen water
overlast.
Nederlandse waterprofes
sionals verkenden samen 
met Indonesische partijen 
mogelijkheden op het gebied 
van Nature Based Solutions 
(Noordkust van Java) en River 
Basin Management (Oost
Java). Bij dat laatste gaat 
het zowel om de verbete
ring van de waterkwaliteit 
als om het beperken van 
 overstromingen.

HANDELSMISSIE: 
1,2 MILJARD EURO 
AAN DEALS

INDONESIË

De Nederlandse watersector mist de turn key-aanpak 
en het risicodragende element in de financiering’

‘

Als het water 
bovenstrooms snel kan 
weglopen, dan heb je 
benedenstrooms een 
probleem’

‘
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Lambert Grijns (1962, 
Bogor) is getrouwd en heeft 
drie kinderen. Hij werd in 
het najaar van 2019 aan
gesteld als ambassadeur 
in Jakarta. Hij was eerder 
plaatsvervangend ambas
sadeur in Kigali, Rwanda 
(20012005) en San José, 
Costa Rica (20052007) en 
ambassadeur in Managua, 
Nicaragua (20082011). 
Grijns werkte van 2011 
tot 2019 in verschillende 
functies op het ministerie 
van Buitenlandse Zaken in 
Den Haag.

Cora van Nieuwenhuizen 



oveel ophef en verzet als het 
voorgenomen besluit gaf, zo stil is 
de ontpoldering van de Hertogin 

 Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen 
 begonnen. De pachtende boeren zijn weg, 
de meeste populieren zijn gerooid en de 
huizen zijn gesloopt - op één na, die van 
Gery De Cloedt. De voormalig eigenaar 
van de polder, telg uit een rijke  familie 
van  baggeraars en verbeten strijder 
 tegen de ontpoldering, is vertrokken naar 
 Zwitserland. In zijn verlaten woning  huizen 
nu vleermuizen en uilen. Ze krijgen de  
tijd om elders onderdak te vinden, pas als 
ze vertrokken zijn gaat het huis tegen  
de vlakte.
Vorige maand is begonnen met het graven 
van geulen. Dat is in feite de start van de 
ontpoldering. Het gebied moet samen met 
de net over de grens gelegen Prosper-
polder weer een brak getijdenlandschap 
van 470 hectare worden, waar estuariene 
natuur kan ontstaan die aansluit bij het 
Verdronken Land van Saeftinghe.

Om dat mogelijk te maken, wordt land-
inwaarts een nieuwe primaire waterkering 
aangelegd en zullen kreken en geulen 
worden gegraven die moeten zorgen voor 
de ontwikkeling van schorren en slikken. 
Het Scheldeschor wordt verlaagd en de 
Sieperdadijk en de Scheldedijk worden 
afgegraven.
Tijdens de aanlegfase ontstaat er een 
 gebied met een dubbele waterkering 
en dat is een unieke kans voor bouwers 
en  beheerders van dijken om testen te 
doen. Dat gebeurt onder de noemer van 
 Polder2C’s, een internationaal project met 
kenniscentrum STOWA als een belangrijke 
partner. Er worden crisisoefeningen en 
dijksterkteproeven gedaan met aandacht 
voor oorzaak, herstel en voorkomen van 
dijkbreuk. Uiteindelijk zal de Scheldedijk 
worden belast totdat deze bezwijkt. 
Als natuuraanleg en dijktesten zijn 
 afgerond, zijn we een paar jaar verder.  
In 2024 moet het water van de Schelde 
ongehinderd de polder instromen.

Z

ONTPOLDERING 
IN STILTE 
BEGONNEN    
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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n de bestrijding van de pandemie 
speelt water geen hoofdrol. Het water 
uit de kraan was, is en blijft veilig, 
verzekeren onderzoekers en drink-
waterbedrijven. Grondwater, waar 
het grootste deel van het Nederland-

se drinkwater uit wordt gemaakt, is goed 
beschermd in de bodem tegen alle micro-
biologische verontreinigingen, inclusief 
virussen. 
Ook drinkwater dat bereid is uit oppervlak-
tewater is veilig. “Drinkwaterbedrijven die 
drinkwater uit oppervlaktewater bereiden, 
hebben allemaal meervoudige desinfectie-
barrières gericht op het verwijderen van 
bacteriën, virussen en protozoën, die ook 
geborgd zijn door de Analyse Microbio-
logische Veiligheid Drinkwater”, schrijft 
microbioloog Gertjan Medema van het KWR 
Water Research Institute en hoogleraar 
Water en Gezondheid aan de TU Delft in een 
column op de website van KWR. 
En die robuuste verdedigingslinie is ruim 
voldoende om het virus onschadelijk te 
 maken, mocht het al in het oppervlakte-
water zitten. Medema in een toelichting 
aan H2O: “Dit is een coronavirus en daarvan 
weten we dat ze beter te verwijderen en 
desinfecteren zijn dan de virussen waar we 
onze zuiveringen op hebben ingericht.”
De microbioloog stelt dat we in Nederland 
de vruchten plukken van tientallen jaren 
onderzoek naar virusveiligheid en aan-
passingen in de zuiveringsprocessen. “We 
weten dus dat alle zuiveringen in staat zijn 
virussen zo goed te verwijderen dat het 
gezondheidsrisico nihil is.” 

Neef
SARS CoV-2 is nieuw en onbekend, maar 
behoort tot de familie van coronavirussen 
die eerder deze eeuw epidemieën veroor-
zaakten met duizenden slachtoffers,  

zoals SARS CoV (2003 Azië) en MERS CoV 
(2012, Midden-Oosten). Medema noemt   
SARS CoV-2 een neef van het coronavirus 
SARS CoV.
De virussen hebben vergelijkbare fysische 
en biochemische eigenschappen en ook 
dezelfde transmissieroutes, stelt het Global 
Water Research Coalition. Die kennis over 
de familie van de coronavirussen is de 
basis voor de beoordeling van de risico’s 
en bestrijding van het nieuwe coronavirus 
SARS CoV-2 dat nu wereldwijd een crisis 
veroorzaakt. 
De ziekte, een luchtwegaandoening, is 
van mens op mens overdraagbaar door 
 besmette druppels (hoesten en niezen). 
Water wordt niet gezien als serieuze trans-
missieroute. Er is geen bewijs voor dat het 
virus lang overleeft in drink- of rioolwater, 
stelt de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) nog aan het begin van de pandemie. 
Het virus is ‘niet robuust’ en overleeft in 
feite niet lang in het milieu. 

Hong Kong
Hoewel. “De ervaringen bij de SARS-epi-
demie leren wel dat het virus zich in een 
hoogbesmette omgeving ook via riool-
waterdruppeltjes kan verspreiden”, zegt 
Medema in een podcast die is geplaatst op 
de website van KWR. De onderzoeker doelt 
op Hong Kong, waar in november 2002 de 
SARS-epidemie uitbrak. 
“We weten dat SARS-CoV zich in een 
binnenriool en het ventilatiesysteem van 
een appartementencomplex Amoy Gardens 
in Hong Kong verspreidde. Een besmet 
persoon bezocht daar zijn broer, ging naar 
het toilet en heeft SARS CoV virus via zijn 
ontlasting in het binnenriool gebracht en 
 rioolwaterdruppeltjes met SARS CoV heb-
ben via het ventilatiesysteem van de gebou-
wen andere appartementen bereikt en > 

RONDRAZEND 
VIRUS GEDIJT 
NIET IN WATER

Coronacrisis 

TEKST BERT WESTENBRINK | BEELD ISTOCKPHOTO

Het rondrazende coronavirus SARS CoV2 
gedijt niet goed in water. Water is daarom 
geen belangrijke route voor verspreiding. 
Toch trof KRW Water Research Institute in 
een serie van drie tests genmateriaal van het 
nieuwe coronavirus aan in het Nederlandse 
rioolwater. De vondst biedt een nieuw 
perspectief: rioolwaterscreening als tool om 
de virusverspreiding te monitoren.

I

Het water uit 
de kraan was, is 
en blijft veilig, 
verzekeren  
onderzoekers 
en drinkwater-
bedrijven

Gertjan Medema
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WIE
Een nieuwsgierig kind was hij, dat altijd precies wilde 
 weten waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Daarom 
koos hij voor een studie aardwetenschappen aan de VU in 
Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde met planeet-
vorming en vulkanisme als specialisatie. Na een backpack-
reis door Zuidoost-Azië wist hij één ding zeker: hij wilde 
geen onderzoeker worden. “Ik volgde een geweldige studie, 
maar soms ging het zó diep, dat ik onmogelijk aan  anderen 
kon uitleggen waarmee ik bezig was. Ik wilde meer de 
breedte in. Maar hoe en waar?” 
Zijn vader suggereerde zich eens te gaan oriënteren op het 
HHNK. Bij toeval was daar een functie vacant en kon hij aan 
de slag als adviseur bestuurszaken. “Een ideale werkplek, 
van waaruit ik de hele organisatie leerde kennen. Sinds 
een jaar ben ik directiesecretaris. Een superleuke baan op 
het snijvlak van directie en bestuur, waarin ik onze  directie 
 adviseer en alle ruimte krijg om onderwerpen uit te 
 pluizen.” Afgelopen jaar was hij één van de 9 genomineerde 
waterschappers voor de verkiezing van beste ambtenaar.

WAAR
Aan de rand van de Schermer, zijn favoriete fietsgebied. 
De polder is in de 17e eeuw drooggelegd. “Je ziet er de 
geschiedenis terug. Hoe we ons land hebben gewonnen 

op het water. De Schermerboezem vormt een geheel van 
boezems in Noord-Holland die met elkaar zijn verbonden. 
Er staan nog veel molens. Sinds ik bij het Hoogheemraad-
schap werk, ben ik me sterk bewust van de rol en taken 
van een waterschap. Maar de gemiddelde Nederlander is 
dat niet. Nog niet. Al groeit de belangstelling vanwege de 
klimaatveranderingen die zowel te droge als veel te natte 
periodes veroorzaken. Hoe kunnen we het belangrijke 
werk van waterschappen meer en beter onder de aandacht 
brengen? Daarover wordt vaker gesproken in Waterwegen, 
een denktank van waterschappers, waarin ik ook partici-
peer. Een communicatie-collega en ik maakten toen een 
filmpje met twee typetjes. John de reporter, in kostuum, 
interviewde Piet de buitenman, in een werkpak, over het 
waterschap. Dat werd zo’n succes dat we geregeld vloggen 
over allerlei onderwerpen, zoals de Omgevingswet.”  

(TOEKOMST)DROOM
Zijn passie voor aardwetenschappen blijft. “Zet mij op een 
vulkaan en je bent me een paar uurtjes kwijt.” Hij is en 
blijft nieuwsgierig, wil altijd weten hoe het zit. “Het geluk-
kigst ben ik wanneer ik word uitgedaagd, want ik heb een 
enorme drive om mezelf continu te verbeteren. Maar die 
gedrevenheid maakt ook dat ik moeilijk kan vooruitkijken. 
Ik heb werkelijk geen idee waar ik over vijf jaar ben.”•

IK WIL ALTIJD WETEN HOE HET ZIT’‘

TEKST BARBARA SCHILPEROORT

PICTURE
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300 mensen ziek gemaakt”, stelt de 
wetenschapper, die de SARS-uitbraak 
in 2002-2003 op verzoek van de WHO 
met andere internationale experts 
evalueerde.
Het virus werd ook aangetroffen in 
het rioolwater van twee ziekenhuizen 
in Peking die patiënten met SARS-
CoV behandelden. “Toen SARS-CoV 
in een apart experiment met het 
rioolwater van de ziekenhuizen werd 
gemengd, bleek het virus 14 dagen 
lang besmettelijk te blijven bij 4°C, 
maar slechts 2 dagen lang bij 20°C”, 
schrijven  Chinese onderzoekers in 
een artikel uit 2005 dat in februari dit 
jaar  opnieuw is gepubliceerd in het 
medisch tijdschrift The Lancet. Een 
besmetting via fecale uitscheiding is 
niet uit te sluiten. En die mogelijkheid 
heeft gevolgen, vooral in gebieden 
met slechte sanitaire voorzieningen, 
schrijven de onderzoekers.
Global Water Research Coalition 
schrijft: “Sommige coronavirussen 
kunnen mogelijk overleven in het 
maag-darmkanaal en worden ver-
spreid via de ‘fecaal-orale’ route of via 
inademing van besmette afvalwater-
druppels.”
Een coronavirus in afvalwater is dus 
niet zonder meer ongevaarlijk, maar 
het gaat wel sneller achteruit als je 
het vergelijkt met andere virussen 
die de waterroute gebruiken, stelt 
 Medema: “Het is zeker geen belang-
rijke route, maar misschien wel in 
bijzondere situaties zoals die in Hong 
Kong.”

Kansen
De uitbraak van het nieuwe corona-
virus SARS CoV-2 biedt kansen om 
het gedrag en besmettingsroutes van 
de familie verder te onderzoeken. 
Maar ook om te bepalen of rioolwater-

screening een methode kan zijn om de 
virusverspreiding in een populatie van 
mensen in beeld te brengen. 
In Amerika wordt daar al een aan-
zet toe gegeven. Het bedrijf Biobot, 
een spinoff van het prestigieuze 
 Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), verzamelt in de hele VS 
monsters uit rioolwater om deze te 
testen op SARS CoV-2. Met de data 
wil het bedrijf de verspreiding in 
kaart brengen. “Bij sommige ziekten 
scheiden mensen virussen uit voordat 
ze symptomen vertonen, wat betekent 
dat rioolwater een vroege indicator 
kan zijn voor de verspreiding van de 
ziekte vóórdat mensen op zoek gaan 
naar zorg”, schrijven de oprichters 
van Biobot, Mariana Matus en Newsha 
Ghaeli, in een blog.
KWR zit in Nederland op hetzelfde 
spoor. Het instituut denkt dat riool-
waterscreening een vollediger beeld 

geeft van de viruscirculatie dan de 
huidige methode die gebaseerd is 
op het bijhouden van testresultaten. 
“Omdat in de  ziekenhuislaboratoria 
alleen COVID-19 patiënten met 
ernstige symptomen getest  worden, 
zijn de gerapporteerde cijfers een 
onderschatting van het échte  aantal 
 COVID-19 patiënten,” stelt het in-
stituut. “De meeste mensen met 
de infectie hebben (gelukkig) milde 
symptomen en worden niet getest.”
Het instituut heeft de ambitie om een 
screeningstool te ontwikkelen en 
wordt daarin gesterkt door de vondst 
van erfmateriaal van SARS CoV-2 in 
Nederlands rioolwater. Dat gebeurde 
in een serie van drie tests, op respec-
tievelijk 6 februari en 5 en 15 maart. 
De monsters rioolwater die uit meer-
dere rwzi’s afkomstig waren, werden 
specifiek onderzocht op virusgenen 
van SARS CoV-2.
Als het lukt de methode uit te bouwen 
en te valideren, heeft de watersector 
met rioolwaterscreening een instru-
ment dat waardevolle extra informatie 
geeft over de verspreiding van het 
virus in de bevolking, schrijft KWR.•

OOK RIVM VINDT VIRUS IN  
RIOOLWATER 
Ook het Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieu (RIVM) deed onderzoek 
naar SARS CoV2 in Nederlands riool
water en kwam tot eenzelfde conclusie als 
KWR Water Research Institute: het virus 
zit in het rioolwater.
In afvalwater in Amsterdam, Tilburg en 
bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat 
ook het afvalwater afkomstig van Loon op 
Zand zuivert, is het nieuwe coronavirus 
met DNAtechnieken aangetoond, aldus 
RIVM. 
Op 17 februari is een wekelijkse monster
name van afvalwater bij Schiphol gestart. 
De eerste twee weken werd het nieuwe 
coronavirus niet aangetroffen in deze 
monsters, aldus RIVM. In monsters van 2, 
9 en 16 maart werd het genetische mate
riaal van het virus wel gevonden.

LEVERINGSPLICHT DRINKWATER 
Drinkwaterbedrijven hebben een wet
telijke leveringsplicht, drinkwatervoor
ziening is vitaal voor het functioneren 
van de samenleving. Die levering is met 
geautomatiseerde productieprocessen, de 
mogelijkheid om te telewerken, de eigen 
noodstroomvoorziening en voorraden 
hulpstoffen, ook tijdens een grieppande
mie gegarandeerd, schrijft Vewin, de 
vereniging van drinkwaterbedrijven. 
Dat neemt niet weg dat de druk er flink 
op staat bij de drinkwaterbedrijven, die 
volgens speciale protocollen werken. 
Dat betekent dat maatregelen van kracht 
zijn, gericht op voorkomen van versprei
ding van het virus en continuïteit van de 
levering. 
STOWA, het kenniscentrum van de water
schappen, stelt dat de adviezen voor het 
werken met afvalwater en oppervlakte
water niet zijn gewijzigd na het aantonen 
van SARS CoV2 in rioolwater door KWR. 
De beschermingsmaatregelen staan 
beschreven in de arbocatalogus van de 
waterschappen (deel 5) ‘Omgaan met 
biologische agentia’. 
De waterschappen werden 23 maart door 
het kabinet toegevoegd aan de lijst met 
cruciale beroepen, waar de drinkwater
bedrijven dus al op stonden.



T
 

27

Sysmex
Ecustraat 11 
4879 NP ETTEN-LEUR

Telefoon 076 508 6000
E-Mail info@sysmex.nl
Web www.sysmex.nl 

Het bereiden van drinkwater is een complex proces. Een belangrijk 
 onderdeel hiervan is het toevoegen van coagulanten tijdens het floccu-
latieproces. Het doseren van deze coagulanten, zoals FeCl3, FeSO4 en 
AlSO4, is niet eenvoudig waardoor er vaak sprake is van overdosering.  
En dat is niet gewenst, want coagulanten zijn over het algemeen prijzig.

Zetapotentiaal is een sleutelfactor voor het begrijpen fysieke processen zoals 
uitvlokking en sedimentatie. Het is een nauwkeurige parameter van de lading 
van deeltjes. Het Zetapotentiaal van ruw water is een negatieve waarde in de 
range van -25 tot -15mV. Door coagulanten toe te voegen aan het ruwe water 
neutraliseert de negatieve lading en verschuift het Zetapotentiaal naar 0mV. 
Is er sprake van overdosering dan wordt de lading positief. Op deze manier 
is Zetapotentiaal een sturende parameter die gebruikt kan worden om de 
dosering van het coagulant aan te passen. 

Drinkwaterbedrijven meten het Zetapotentiaal meestal off-line. Hierdoor zit er 
veel tijd tussen de metingen en doseringen, wat betekent dat er relatief laat 
wordt aangestuurd. Dat is niet wenselijk want ruw water is onstabiel. Nu is 
hier een oplossing voor, want Malvern Panalytical heeft een systeem dat het 
Zetapotentiaal on-line kan meten. Het systeem, de Zetasizer WT, beschikt over 
een nauwkeurige sensor voor het monitoren van het Zetapotentiaal.  Daarnaast 
zorgt de software van Zetasizer WT ervoor dat drinkwaterbedrijven volledig 
geautomatiseerd de dosering van coagulanten kunnen aanpassen. Met als 
resultaat een besparing op uw coagulanten en slibkosten.

Hoe voorkomt u overdosering van uw coagulanten?

Roto-Sieve: doeltreffende 
en onderhoudsvriendelijke 
roostergoedverwijdering

TASK Industriële Milieutechnieken
Kerkhofstraat 33 
2220 Heist-op-den-Berg, Belgium

Telefoon +32/15 24 21 15
E-Mail info@task.be
Web www.task.be 

De ROTO-SIEVE roterende trommelzeven verwijderen vaste deeltjes 
en vezels uit diverse vloeistof- en slibstromen, zowel uit afvalwater-
stromen als proceswaterstromen. Bijna 5.000 toestellen wereldwijd in 
werking in tal van industrieën. Doeltreffend, duurzaam en onderhouds-
vriendelijk.

Voordelen van de Roto-sieve trommelzeven:
• Zelfreinigend en minimaal onderhoud
• hoge operationele betrouwbaarheid
• hoge afscheidingsgraad
• lange levensduur
• laag energieverbruik en kostenbesparend
• voor vele toepassingen inzetbaar
• verhoogt de performantie van de waterzuiveringsprocessen

Referenties in verschillende sectoren.
Wereldwijd zijn er al duizenden Roto-Sieve trommelzeven  (Lackeby 
 Products AB) operationeel, zowel bij bedrijven, als in groot- of kleinschalige 
rioolwater zuiveringsstations (RWZI en KWZI). 
Roto-Sieve roterende zeven worden succesvol ingezet in onder andere 
brouwerijen, kunststofrecyclage, koffiebranderijen, de groente verwerkende 
nijverheid, de aardappel verwerkende nijverheid, bottelarijen, de  chemische 
industrie, veevoederproductie, slachthuizen, kippenslachthuizen, de textiel-
industrie, de suikerindustrie, de papier- en karton verwerkende  nijverheid, 
de visindustrie, de zuivelnijverheid, plastiek verwerkende bedrijven, 
recyclage bedrijven, enz.
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Slibverwerking: brengt MID MIX 
verlossing? 

Groengasproductie 
rwzi Amsterdam 
West 

De slibverwerkingscapaciteit in Nederland is 
de komende jaren onvoldoende robuust. Tot die 
conclusie kwam de Vereniging van Zuiverings-
beheerders anderhalf jaar geleden al. Toen 
waren de verbrandingsovens van het Amster-
damse Afval Energie Bedrijf (AEB) nog niet eens 
stilgelegd. Onlangs onderzocht STOWA een 
alternatieve slibverwerkingsmethode: MID MIX.

Bij de MID MIX techniek wordt ongebluste kalk 
ingezet om ontwaterd zuiveringsslib te ver-
werken. Het eindproduct is een fijn wit poeder 
dat gebruikt kan worden als bouwstof:  Neutral. 
 “Calciumoxide en verbindingen in het slib 
reageren tot calciumcarbonaat en calcium-
hydroxide, en zware metalen worden ingekapseld 
zodat bij hergebruik geen milieurisico’s kunnen 
optreden”, legt Mladen Filipan van VSGM uit. Dit 
bedrijf introduceerde de van oorsprong Kroati-
sche techniek in Nederland. 
Voor het STOWA-onderzoek werd de methode 
met slib van vier locaties getest. Het kennis-
centrum kwam tot de conclusie dat de  techniek 
relatief beperkte investeringen vereist en 
eenvoudig is op te schalen. Hierdoor zou het bij 
uitstek geschikt zijn om de huidige tekorten in de 
eindverwerkingscapaciteit op te vangen. 
“De pilot heeft veelbelovende resultaten opgele-
verd”, zegt Joost van den Bulk, die namens Tauw 
bij het onderzoek betrokken was. “Over de tech-
niek ben ik positief. In het buitenland draaien al 
jarenlang MID MIX installaties.” Nu moet volgens 
Van den Bulk nog full-scale bewezen worden dat 
de techniek ook op Nederlands slib goed werkt, 

dat continu de gewenste hoeveelheden slib 
kunnen worden verwerkt en een hoogwaardig 
eindproduct oplevert. “Deze elementen zullen 
volgens mij gaan bepalen of MID MIX succesvol 
op de markt gebracht kan worden.”

Bewijzen
Op de testlocatie, bij Attero in Wilp, gaat VSGM 
in mei een grotere MID MIX installatie in be-
drijf nemen. “De positieve resultaten van het 
 STOWA-onderzoek waren voor ons natuurlijk een 
belangrijke bevestiging”, zegt Filipan. “Nu is het 
tijd voor de tweede fase. Daarin willen we aan 
Nederland laten zien dat de MID MIX techniek de 
gewenste, grote hoeveelheid slib kan verwer-
ken.”
Over interesse in de techniek heeft Filipan 
niet te klagen. Diverse waterschappen en   
 afvalverwerkers evalueren de toepasbaarheid 
van de technologie. Ook vanuit de  bouwwereld is 
volgens Filipan veel belangstelling voor  Neutral. 
“Die zouden liever vandaag dan morgen be-
schikken over dit eindproduct om in te zetten 
als aggregaat in de bouw, als grondverbeteraar 
en als vervanger voor primaire bouwstoffen. 
De besluitvormingsprocessen in de slibwereld 
gaat vaak behoorlijk traag. Dat is jammer. De 
 Nederlandse slibverwerkingscapaciteit is veel te 
klein. Er blijven nu jaarlijks tientallen  duizenden 
tonnen slib over. Met de huidige capaciteit 
kunnen die niet verwerkt worden. Volgens mij 
hebben we alle beschikbare technieken nodig om 
al dat slib te verwerken.”

De aannemerscombinatie 
DMT Environmental Tech-
nology en OrangeGas gaan 
de bouw en exploitatie van 
de groengasinstallatie op 
de rwzi Amsterdam West 
voor hun rekening nemen.
Volgens het contract zorgt 
DMT voor het ontwerp, 
de bouw en het onder-
houd van de technische 
installatie. OrangeGas is 
verantwoorde lijk voor de 
productie en verkoop van 
groengas. In het contract, 
met een looptijd van 15 jaar, 
is als uitgangspunt geno-
men dat waterschap Amstel 
Goor en Vecht eigenaar 
blijft van het biogas, de 
groengasinstallatie en het 
geproduceerde groengas. 
Er is nog een derde partij, 
Lindegas. Die zorgt voor 
het afvangen van CO2 (circa 
5 miljoen m3 per jaar) dat, 
zo is de bedoeling, wordt 
afgezet in de glastuin-
bouw.De bouw begint deze 
maand. Het waterschap 
verwacht jaarlijks 9 miljoen 
m3 groengas, duurzaam 
alternatief voor aardgas, te 
produceren uit 14,7 miljoen 
m3 biogas. Dat is genoeg 
om 5.500 woningen van 
 energie te voorzien. AGV, 
dat al groengas produceert 
op de rwzi De Ronde Venen, 
wordt daarmee één van 
de grootste groengaspro-
ducenten van Nederland. 
Met OrangeGas is afge-
sproken dat tot 30  procent 
van de  gasproductie 
beschikbaar komt voor 
het  verduurzamen van het 
aardgasgebruik van het 
waterschap zelf en de stad 
 Amsterdam, die de ambitie 
heeft om in 2040 aardgas-
vrij te zijn.

WATERTECHNIEK
TECHNISCHE INFORMATIE UIT DE WATERSECTOR

MID MIX Installatie

Advertorials



ij het ochtendgloren zijn de 
 Evides-schippers Dirk van 
 Meijeren (51) en Henk Bezemer 
(58) van hun Rotterdamse kan-
toor samen in de auto in westelij-
ke richting naar de Scheurhaven 

aan het einde van de landtong Rozenburg 
gereden. De landtong, slechts enkele 
tientallen meters breed, is een kilometers-
lange doodlopende weg met een flinke 
berm. Langs de tweebaansweg staan hoge 
windmolens. Ze produceren een bescheiden 
zwoesj-geluid dat net boven de wind uit-
komt. Links vanaf Rotterdam gezien bevindt 
zich het Calandkanaal, rechts de Nieuwe 
Waterweg. Continu varen schepen aan 
weerszijden richting zee en stad voorbij.>

E
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Dirk van Meijeren  

Henk Bezemer  

Met Evides drinkwaterboot 
door Rotterdamse haven       

MOGEN WIJ 
EEN SLOKJE 
WATER?’ 

‘

TEKST LOES ELSHOF | FOTO’S DANIEL VERKIJK, LOES ELSHOF

Evides Waterbedrijf levert niet 
alleen drinkwater in Zuidwest 
Nederland maar ook aan binnen
vaartschepen in de  Rotterdamse 
haven. Als antwoord op de 
groeien de vraag is vanaf  januari 
de vaardienst flink uitgebreid. 
 Behalve in de stadshavens en de 
Botlek, kunnen nu ook schippers 
in de Europoort en Maasvlakte 
 dagelijks vers drinkwater aan 
boord krijgen.   
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EVIDES DRINKWATERBOOT 

In de Scheurhaven wacht de tankboot 
Waterman aan de steiger. Het natte 
dek glanst in een flets ochtendzonne-
tje. De onderdekse compartimenten 
zijn de vorige werkdag volgetankt met 
100 ton drinkwater. Als de boot in ge-
reedheid is gebracht, de motor draait 
en het koffieapparaat aan staat, haalt 
Dirk de hendel over en koerst de Wa-
terman richting de Rozenburgse sluis. 
“Eerst een rondje Calandkanaal.” 
Direct gaat de mobiel af. “Waterboot 
Evides, goedemorgen”, antwoordt Dirk 
en luistert met een strak oog gericht 
op het spiegelende water oppervlak 
voor zich. “Tot hoe laat lig je daar? 
Oké.” Zeven drinkwaterleveringen 
staan gepland, maar de meeste 
aanvragen komen tijdens het varen. 
Gemiddeld handelen ze er 20 tot 
25 per dag af. “De schippers kennen 
de routes en zien ons aankomen. We 
toeteren als we langsvaren. Ze kun-
nen ons ook oproepen via de marifoon 
of een witte vlag hijsen. Dat laatste 
gebeurt nog zelden.” 
In een stralend zonnetje bereikt de 
Waterman de eerste klant: tanker-
schip Volharding 6 ligt naast de zee-
tanker Maersk Barry. “Overslag van 
eetbare oliën direct van schip naar 
schip”, licht Dirk toe en  manoeuvreert 
zorgvuldig langszij. Op het dek be-
groet Henk de bemanning en bevestigt 
de touwen. Hij rolt de slangen uit, 
stapt over naar het andere schip, sluit 
de slangen aan en start de pomp - de 
slangen bollen direct op. Na enkele 
minuten haalt Henk het materiaal 
weer in. Hij zwaait naar de beman-
ning, keert terug naar binnen en 
schenkt koffie in.

Schippersfamilie
Beiden komen uit een schippers-
familie en hebben jarenlange ervaring 
in de binnenvaart. Henk is 34 jaar 
 geleden begonnen op de waterboot, 
tegelijk met de ingebruikname van 
de Waterman. Dirk werkt er intus-

sen twintig jaar: “Sinds mijn jeugd 
ben ik aan het reizen. Deze baan 
met dagdiensten was een speld in 
een hooiberg.” Waar ze ook komen, 
de  waterschippers worden steevast 
hartelijk begroet. Het lijkt een  kleine 
wereld op het water. “Soms zegt 
iemand: ‘Ken je mij nog?’ Dan blijken 
we op hetzelfde schippersinternaat te 
hebben gezeten.”
De waterboten varen sinds 1906. 
Daarvoor haalden de schippers hun 
drinkwater meestal gewoon met een 
emmer uit de rivier. Door de indus-
trialisatie raakte het oppervlaktewater 
meer en meer vervuild. De gemeente 
Rotterdam zocht naar een oplossing 
om schippers net als burgers van 
schoon drinkwater te voorzien. Ruim 
een eeuw lang bedienden de water-
boten hoofdzakelijk de stadshavens en 
de Botlek. Maar ondanks de west-
waartse uitbreiding van de havens en 
de toename van het scheepvaartver-
keer voeren de schippers slechts een 
keer per week - op woensdag - vanuit 
Rotterdam naar de Europoort: een 
tocht van 2 uur heen en 2 uur terug: 
30 km met een vaartje van 15 km per 
uur. “We hadden te weinig tijd om alle 
aanvragen af te handelen.” Met de 
ingebruikname begin dit jaar van de 
extra waterboot voor de Europoort en 

de Maasvlakte, ‘Wijk 4’ genaamd, wil 
het Havenbedrijf zich een goed gast-
heer tonen voor de binnenvaart. 

Geen tijdverlies
Eerst 3, nu 4 waterboten varen 
dagelijks een vaste route. Schip-
pers kunnen kosteloos tot 6 kuub 
water afnemen, die zijn  inbegrepen 
bij het  havengeld. Daarnaast zijn 
er bij de Dintelhaven en de Van 
 Brienenoordbrug vaste tappunten. 
Maar die gebruiken schippers alleen 
als het niet anders kan. Want een 
extra stop betekent tijdverlies. Vers 
water, brandstof en smeerolie worden 
bij voorkeur  tijdens het laden en 
lossen ingeslagen. De waterlevering 
draait om snelheid en flexibiliteit.  
“Bij varende schepen komen we 
langszij en we koppelen de boten. We 
zijn er ook met vorst en zware storm. 
Bij potdichte mist varen we op radar. 
Als aan boord ‘s nachts is gewerkt en 
iedereen slaapt, regelen we de water-
levering zelf. Je laat de binnenvaart-
kranten achter zodat de bemanning 
weet dat we zijn geweest.” 
De schipper van containerschip Jaco-
bus meldt zich via de telefoon. “Piet, 
je bent nu in de Margriethaven en 
rond de middag in de  Europahaven? 
Dan zie je ons daar verschijnen”, 
reageert Dirk en noteert de klant voor 
de Maasvlakte. “Zo’n containerschip 
vaart de hele dag rond: hier een paar 
containers erbij, daar een paar eraf 
totdat alle lading is gewisseld.”  Evi-
des bedient overigens alleen de bin-
nenvaartschippers; zo’n 13.000 klant-
contacten en circa 90.000 kuub water 
per jaar. De commerciële leverancier 
Hatenboer Water brengt drinkwater 
van Evides naar zee schepen. “Soms 
gaat de inhoud van een waterboot in 
één keer in een zeeschip. Wij bedie-
nen veel meer schepen met kleinere 
hoeveelheden.”
Naast Nederlandse binnenschippers 
varen veel Duitsers en Belgen in de 

haven. Een darm is Vlaams voor de 
slang, en de watertank is een water-
bak, weet Henk. “Wij spreken altijd de 
taal van de schipper”, zegt Dirk. Door 
het gebrek aan Nederlands personeel 
hebben veel schippers Oost- Europese 
bemanningsleden. Nur schlauch, 
alleen met de slang rechtstreeks in 
de watertank, roepen de Oost-Euro-

peanen hen soms toe. Maar dat doen 
de watermannen niet. Ze maken altijd 
een vaste aansluiting om de kwaliteit 
van het drinkwater te garanderen en 
druk op de waterstraal te houden. Op 
het dek staat een bak met verlopen 
en koppelstukken open, waar altijd 
wel iets op past. “We hebben een stuk 
slang waarop ‘Nur Schlauch’ staat. 
Dat geven we ze soms - als grap.”

Cowboys
Bij de Rozenburgse sluis is het 
vanochtend rustig, de gordijnen van 
de woonverblijven op een handvol 
schepen blijven dicht en dus keert de 

Waterman om. “Zouden wij een slokje 
water mogen?”, vraagt de schipper 
van bunkertanker Jade die in het vizier 
is gekomen. Een Lets bemanningslid 
groet hen met een vriendelijk ‘goede-
morgen’. Het schip ligt hoog op het 
water, maar zonder moeite pakt de 
man de slangen over van Henk. 
De Jade brengt brandstof 24/7 rond 

in de haven: “Voorheen was het altijd 
tobben voor hen om aan drinkwater 
te komen”, vertelt Dirk. Dan is het 
naastgelegen tankschip Alaska aan de 
beurt. Het blijkt lastig te benaderen. 
“Even goed opletten.” De Waterman 
heeft geen kopschroef die de stuur-
beweging kan corrigeren. Bovendien 
is er veel deining en weinig ruimte bij 
de steiger. Maar dan ligt de Waterman 
goed en Henk werpt zijn lasso in één 
keer over de paal. “Ze noemen ons 
de cowboys van de haven”, grapt zijn 
collega. 
De stalen arm van de Maeslantkering 
die op de landtong rust, vormt een op-

vallende landmark aan stuurboord. De 
Waterman passeert een fors zeeschip 
dat gekeerd moet worden naar zee. 
Een sleepboot en een duwboot zijn 
bezig dit huzarenstukje te volbrengen. 
Dirk wijst op vuilnisboot Invotis, die 
met een kraan het afval van boord tilt. 
Dirk: “Die boot is nog van de broer 
van mijn opa geweest. Toen zag hij er 
beter uit.” En daar is de TNB Pride die 
tonnetjes smeerolie overlaadt. “Elke 
dag in de haven is anders.” 
De zon heeft terrein moeten prijs-
geven aan zware wolkenpartijen die 
met grote windsnelheid worden voor 
geblazen. De Waterman keert terug 
naar de Scheurhaven. Bijvullen bij het 
inlaadpunt en dan door naar de Maas-
vlakte waar de meeste boten  liggen. 
Dirk: “Soms zeggen mensen: een 
 beetje rondvaren, dat is makkelijk. 
Maar vergis je niet: het is heel hard 
werken. Naast het varen en tanken 
doen we tussendoor de administratie 
en al het onderhoud aan boord.” Hij 
wijst trots op glimmend zeegroen 
 geverfde onderdelen en het egaal 
grijze dek. “Een schipper zorgt goed 
voor zijn boot. Een plekje roest zal je 
hier niet aantreffen.”•

We zijn er ook met 
vorst en zware storm. 
Bij potdichte mist 
varen we op radar’

‘

Henk Bezemer draagt een winddicht jack met geïntegreerd zwemvest
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e arbeidsmarkt is krap, en 
techniek en technologie 
zijn belangrijke knelpunten. 
Getallen hierover zijn altijd de 

 optelsom van data van diverse bedrij-
ven en branches en geven maar een 
klein deel van de werkelijkheid op de 
arbeidsmarkt weer. Het presenteren 
van zulke optelsommen is daarom 
niet zo zinvol. De grootste uitdaging 
zit in de verandering van de inhoud 
van functies, onder andere door 

 digitalisering. Daar moeten we ook  
op focussen.
Het is belangrijk om de toekomst mee 
te nemen in de analyse. De arbeids-
markt is immers geen stilstaande 
 balans met instroom, uitstroom, 
zij-instroom rondom een set vacatu-
res. Demografische ontwikkelingen, 
maar vooral ontwikkelingen in de 
maatschappij (klimaat,  circulaire 
economie, voedselvoorziening, 
 gezondheid) en techniek (digitalise-
ring, robotisering) bepalen toekom-
stige vacatures. En dan speelt ook 
nog de conjuctuur, waar we vaak weer 
door verrast worden. De set vaca-
tures waarop we proberen instroom 
te plannen is dus een fast moving 
target. Dat betekent vooral dat we 
wendbaar moeten zijn, als individuele 
 organisaties en als arbeidsmarkt in 
het geheel. Daar ligt een belangrijke 
focus van het Human Capital pro-
gramma.

Bekend maakt bemind?
Zijn we als watersector te onbekend? 
Ja, onbekendheid speelt zeker een 
rol. Dus communiceren over water 
heeft altijd zin. Maar bewustwording 
over water-issues wil niet zeggen 
dat instromers een beeld hebben 
bij dagelijks werk in de watersector. 
Arbeidsmarktcommunicatie bevat 

veel elementen. Het is belangrijk om 
beroepsbeelden in beeld te brengen. 
En wat we in ons waterverhaal ook 
veel meer mogen benadrukken is de 
maatschappelijke relevantie. Jonge-
ren zijn daarnaar op zoek. Ik vind echt 
dat we als sector veel te bescheiden 
zijn op dat vlak. Wat voor ons gewoon 
is, is zeer bijzonder. 
En ja, bekend maakt bemind. Mits 
de kennismaking goed is natuurlijk. 
 Studenten willen graag een  kijkje 
achter de voordeur nemen. Een 
beetje sfeer snuiven en zien wat een 
toekomstig beroep in zal houden: 
hoe ziet een werkdag eruit, wat voor 
soort projecten worden er nu precies 
gedaan, wat doet een andere starter 
in een werkweek? Daarom hebben 
we Stroomversnellers opgezet. Om 
 ‘water’ bekend te maken, maar ook 
om bedrijven en organisaties te laten 
zien aan potentiële instromers. Daar-
mee hebben we het aantal excur-
sies en de breedte van de doelgroep 
uitgebreid; dankzij  samenwerking met 
 meerdere landelijke partijen kunnen 
we dit groots  opzetten. Nieuwe part-
ners zijn welkom!
Instromers kijken ook naar cultuur. 
Een bedrijf met een open cultuur waar 
iedereen mag mee-innoveren spreekt 
aan. Dat nieuws verspreidt zich snel 
onder werkzoekenden en dat leidt 

Het werk in de water en maritieme sector is van maatschappelijk belang. Toch is het lastig om 
nieuwe mensen aan te trekken. De watersector is onbekend en moet daarom als één sector 

 landelijk campagne voeren, is de stelling van H2O. De maatschappelijke relevantie 

‘D

Else Boutkan, 
Programmamanager 
Human Capital 
Topsector Water  
& Maritiem   

HOE INTERESSEER JE NIEUWE M  ENSEN VOOR DE WATERSECTOR?
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tot open sollicitaties. Hoe is de sfeer 
in het bedrijf? Is er saamhorigheid? 
Wordt er ook naar jongeren geluis-
terd? Hoe zijn de ontwikkelmogelijk-
heden? We weten dat sociaal inno-
vatieve bedrijven veel minder moeite 
hebben om mensen te werven.

Er zijn meer initiatieven nodig
Werken-Leren-Innoveren is nu 
leidend thema in onze Human Capi-
tal Agenda (samenwerking van alle 
Topsectoren – red.). Een kwalitatie-
ve insteek dus. Er zijn voortdurend 
veranderingen in het werk, zoals 
digitalisering, maar ook op het gebied 
van maatschappelijke uitdagingen 
(energie, landbouw- water-voedsel, 
klimaatverandering- en adaptatie). 
De vraag naar wendbaarheid wordt 
daardoor alleen maar groter, zowel 
wendbaar personeel als een wend-
bare scholings- en arbeidsmarkt. 
Al die innovaties moeten snel hun 
weg vinden, naar de organisaties 

en  bedrijven en naar het onderwijs. 
 Innovaties zorgen voor nieuwe beroe-
pen en een grote opleidingsvraag. Dit 
is een organisatievraagstuk, niet een 
wervingsvraagstuk. Wij ontwikkelen 
– samen met de andere Topsectoren 
– slimme concepten voor het dicht 
bij elkaar brengen van werken, leren 
en innoveren. Zo krijgen we de juiste, 
goed gekwalificeerde mensen op de 
juiste posities. En door hierin ook veel 
studenten te betrekken, werken we 
tegelijk weer aan arbeidsmarktcom-
municatie. 
Daarnaast zien we dat inclusiviteit 
belangrijk is. Er is een groot poten-
tieel aan nieuwe werknemers als je 
ook kijkt naar de groep mensen die al 
langdurig aan de kant van de arbeids-
markt staat. Dit vraagt cultuurver-
andering binnen het bedrijf en een 
nieuwe blik op de manier van werven 
– moet iedereen altijd mondig zijn 
in het werkoverleg, hebben we altijd 
een schaap met vijf poten nodig? Er 
zijn zo veel andere manieren om te 
werven dan de klassieke. Hoe vind 
je de slimme scholier die niet in het 
onderwijs past, de vluchteling met 
goede, maar buitenlandse papieren? 
Alleen al door een perfecte sollicita-
tiebrief te vragen zet je een strak filter 
op de instroom. Voormalig kernteam-
voorzitter van Topsector Water & 

Maritiem Hein Pieper zei het treffend: 
“De HR-afdeling is een firewall voor 
innovatie.” Er zijn ook organisaties die 
werven met speeddates, of zelf op pad 
gaan naar buurthuizen in plaats van 
de geijkte carrièrebeurzen op oplei-
dingen. Bedrijven die inclusiviteit echt 
goed aanpakken en de bedrijfscultuur 
meeveranderen, zijn succesvoller, 
zowel financieel als op het gebied van 
innovatie.

Ieder heeft een rol
Een campagne is niet iets wat je 
simpelweg aan het human capital 
programma kan overdragen. We 
moeten het echt samen invullen. 
Maar samen kunnen we ook iets 
neerzetten wat een organisatie in zijn 
eentje nooit zou kunnen bereiken. 
Er valt nog veel  samen te leren en te 
 experimenteren!’•

Reageren? Ideeën? Praat mee op onze 
website: www.H2Owaternetwerk.nl

STROOMVERSNELLERS
Stroomversnellers laat mbo-,   
hbo- en wo-studenten kennismaken 
met water en de maritieme sector. 
De deelnemers volgen een breed 
programma van excursies, trainin-
gen en masterclasses om samen te 
leren en zichzelf te ontwikkelen.
In Stroomversnellers werken 
 samen: Rijkswaterstaat, Nationaal 
Watertraineeship en Topsector 
Water & Maritiem, en de branche-
organisaties Netherlands Maritime 
Technology en Vereniging van 
Waterbouwers.

We moeten de 
maatschappelijke 
relevantie van de 
sector benadrukken. 
Wat voor ons gewoon 
is, is zeer bijzonder’ 

‘



NieuWater BV, een joint venture van waterschap Vechtstromen en Waterbedrijf Drenthe, 
produceert sinds 2010 ultrapuur water (UPW) bij de rwzi Emmen. Het rwzi-effluent door-
loopt hiervoor een aantal zuiveringsstappen, waaronder omgekeerde osmose (reversed 
osmosis, RO) als belangrijkste ontzoutingstechniek. Om biologische vervuiling (biofouling) 
van de RO-membranen te beperken, wordt de RO voorafgegaan door biologische actiefkool-
filtratie met zuurstofdosering (biological oxygen dosed activated carbon [BODAC]).
Het BODAC-systeem blijkt in de praktijk ook geneesmiddelen vergaand te verwijderen.  
Na negen jaar zijn de verwijderingspercentages, ook met de originele kool die tussentijds 
niet is geregenereerd, nog altijd hoog.

Verwijdering geneesmiddelen met BODAC
De BODAC-installatie van NieuWater wordt gevoed met ultragefiltreerd, dus deeltjes-
vrij, rwzi-effluent (zie afbeelding 1). De BODAC zelf bestaat uit twee filtratiestappen met 
verblijftijden van respectievelijk 16 en 32 minuten. Aan het influent van beide filtratie-
stappen wordt zuurstof toegevoegd om anaerobe omstandigheden in de BODAC-filters te 
voorkomen. Om de actiefkoolkorrels groeit een biofilm. De BODAC-filters worden daarom 
periodiek (0,5 tot 2 keer per week, afhankelijk van de temperatuur) teruggespoeld om deze 
aangroei te verwijderen. Het spoelwater wordt teruggeleid naar de rwzi. De actieve kool 
(Norit 830P) is negen jaar geleden geplaatst en sindsdien niet geregenereerd.
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In het eerste BODAC-filter (contacttijd 16 minuten) worden 
veel geneesmiddelen al voor meer dan 70% verwijderd. Na 
de tweede BODAC- filtratie (d.w.z. na 16+32 = 48 minuten 
contacttijd) wordt vergaande verwijdering (>90%) bereikt 
voor diclofenac,  hydrochloorthiazide, metoprolol, lidocaïne, 
propanol,  sotalol, trimethoprim en claritomicyne. De ver-
wijdering van carbamazepine, gabapentine, benzotriazol en 
irbesartan (40 – 70%) blijft daarbij achter (zie afbeelding 2).

Mechanisme van verwijdering
Het is (nog) niet duidelijk hoe de verwijdering van de ge-
neesmiddelen in het BODAC-systeem precies werkt. Biode-
gradatie en sorptie kunnen beide een rol spelen, maar bij 
dat idee zijn op voorhand drie kanttekeningen te plaatsen: 

• Biodegradatie: de stoffen die BODAC in hoge mate ver-
wijdert, worden in de hoofdzuivering van de rwzi slechts 
beperkt verwijderd. De stoffen zijn dus niet goed bio- 
afbreekbaar in de hoofdzuivering. Waarom dan wel met 
BODAC?

• Sorptie aan de biofilm: de (aangegroeide) biofilm in de 
BODAC wordt periodiek teruggespoeld om de hoeveel-
heid biologisch materiaal constant te houden. In principe 
kunnen zo aan de biofilm gesorbeerde geneesmiddelen 
worden meeverwijderd. Maar sorptie aan actiefslib in de 
hoofdzuivering speelt geen grote rol, gezien het feit dat 
de geneesmiddelen in de hoofdzuivering slechts beperkt 
worden verwijderd. 

• Adsorptie aan actiefkool kan een rol spelen, maar het 
is niet waarschijnlijk dat dit proces nu nog de verwijde-
ring verklaart. Uit ander onderzoek – biologische actieve 
kool met nageschakelde ultrafiltratie (BAC-UF) op 
rwzi-effluent – blijkt namelijk dat de verwijdering van 
geneesmiddelen met biologische actiefkoolfiltratie in de 
eerste 10.000 BV hoog lag, maar na circa 10.000 BV sterk 
afnam. Het is daarom niet aannemelijk dat adsorptie na 
zo’n 200.000 BV, zoals in Emmen het geval is, zo’n effec-
tieve verwijdering van geneesmiddelen kan veroorzaken.

Er zijn dus nog de nodige vraagtekens rond het mecha-
nisme van geneesmiddelenverwijdering door het BODAC- 
concept van NieuWater. Mogelijk speelt de dosering van 
zuurstof een doorslaggevende rol. 

Haalbaarheidsstudie
De ervaringen in Emmen maken BODAC een veelbelovende 
techniek voor nazuivering van rwzi-effluent. Op dit moment 
wordt een haalbaarheidsstudie gedaan binnen het onder-
zoeksprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater, 

gesteund door de Stichting Toegepast Onderzoek Water-
beheer (STOWA). Hierin worden ook de ecotoxicologische 
effecten, de wenselijkheid van deeltjesverwijdering vóór 
BODAC, de kosten en de CO2-voetafdruk nader bestudeerd. 
Daarnaast wordt het mechanisme van verwijdering nader 
onderzocht, onder meer in samenwerking met Wetsus. 

Peter van der Maas (WLN, VHL University of applied 
 sciences), Gerrit Veenendaal (Nieuwater),  
Jaap Nonnekens (waterschap Vechtstromen),  
Henk Brink (WMD), Dennis de Vogel (WLN)

Naar een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Biologische actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering 
(BODAC) blijkt medicijnen effectief te verwijderen uit 
rwzi-effluent. Het werkingsmechanisme en de praktische 
toepassingsmogelijkheden (processtappen, rendement, 
schaalgrootte en financiële en milieukosten) worden op dit 
moment nader onderzocht.

Meer over UPW-fabriek 
Dit is het derde van drie artikelen over de UPW-fabriek in 
Emmen. Ook de eerste twee artikelen (‘Ultrapuur water uit 
rwzi-effluent; bijna 10 jaar ervaring in Emmen’ en ‘Geen 
biofouling op omgekeerde-osmosemembranen door voorzui-
vering met biologische actiefkoolfiltratie’ zijn te vinden op  
www.h2owaternetwerk.nl onder H2O-vakartikelen.

WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR
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BODAC: VEELBELOVENDE 
TECHNIEK VOOR 
VERWIJDERING 
GENEESMIDDELEN  

Afbeelding 1. BODAC als 
voorzuivering voor RO, 
UPWfabriek NieuWater

Afbeelding 2. Procentuele verwijdering van geneesmiddelen met BODAC; 
verwijdering in eerste filter (blauw) en totale verwijdering (eerste en 
tweede filter, oranje) 

iStockphoto

NieuWater maakt 
 ultrapuur water uit 
effluent van de rwzi 
Emmen, en levert dit 
als proceswater aan de 
NAM in  Schoonebeek. 
De voorzuivering, 
biologische actieve 
kool filtratie met zuur
stofdosering (BODAC), 
blijkt ook genees
middelen vergaand te 
verwijderen.
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https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/biologische-actiefkoolfiltratie-met-zuurstofdosering-veelbelovende-techniek-voor-verwijdering-geneesmiddelen


• Water heeft naast de materiële basis (H2O- moleculen), 
bepaalde elektromagnetische eigenschappen, aangeduid 
als ‘trilling’ en ‘energie’.

De meest voor de hand liggende onderdelen om dit ‘vierde 
kwaliteitsaspect’ te verkennen zijn enerzijds de inwendige 
structuur van water en anderzijds de  elektromagnetische 
(trillings)eigenschappen van water. Een combinatie 
van deze twee aspecten lijkt de basis te zijn voor wat 
 ‘informatie in water’ wordt genoemd.

Afwijkingen
Anomalieën zijn abnormaliteiten, afwijkingen van het 
gangbare, van het verwachte, van hoe het eigenlijk behoort 
te zijn. Water gedraagt zich in vele opzichten anders dan 
het gangbare en het verwachte van chemische stoffen 
die lijken op H2O. De meest bekende anomalie is wel het 
gegeven dat ijs lichter is dan vloeibaar water. In winterse 
omstandigheden drijft ijs op water, wat het aquatische 
leven vrijwaart van bevriezing. Enkele andere anomalieën 
betreffen het kook- en smeltpunt, dichtheid, viscositeit en 
soortelijke warmte.
Vrijwel alle levensprocessen, tot aan DNA toe, functioneren 
dankzij water(mantels) rondom de functionele macro-
moleculen. Waterclusters kunnen beschouwd worden als 
geordende groepen H2O-moleculen, zie het als vloeibare 
kristallen. Het (functionele) macromoleculaire gedrag 
van water, dat bijvoorbeeld zorgt voor het hoge smelt- en 
 kookpunt van water, lijkt de basis te zijn voor verklaringen 
van de vele anomalieën van water.

Energie
Water kent, zoals alle stoffen, een zekere  energetische 
trilling, een zekere beweeglijkheid of vibratie van de 
 moleculen. Vele moleculen samen vormen daarbij 
 coherente domeinen, samenhangende clusters van 
 watermoleculen met een gelijk vibratiepatroon.  

Dergelijke ’memory cells’ kunnen informatie bevatten en 
opslaan; en omgekeerd: (externe) programmering kan 
bepaalde energiepatronen genereren.
Structuur (vloeibare kristallen) en beweging (coherente 
domeinen) bepalen (overdraagbare) informatie. Dit wordt 
ook wel ‘information transmission function’ genoemd. Via 
imprint van buitenaf is water te beïnvloeden en te bepalen. 
Water is ‘te structureren’, ‘te informeren’.
Water wordt dan beschouwd als een drager van erin 
aanwezige informatie van datgene wat het water recent 
is overkomen en heeft meegemaakt. Dat kan contact 
zijn  geweest met vervuilende stoffen of met schadelijke 
elektromagnetische straling. Vitaliseren doet wat met de 
inwendige structuur van de watermoleculen onderling en 
met de energie van het water, zo is de gangbare opvatting.

Theo Claassen (gepensioneerd aquatisch ecoloog)

Naar een uitgebreide versie van dit artikel

Dat wil niet zeggen dat het 
fysisch-chemisch en (micro)
biologisch onderzoek van grond-, 
oppervlakte- en drinkwater 
onterecht of onlogisch zou zijn. 
In het water aanwezige stoffen 
en organismen bepalen immers 
de kwaliteit en bruikbaarheid van 
dat water voor de vele doelen 
waarvoor water wordt benut, 
zoals drinkwater, irrigatiewater, 
leefgebied voor vissen, voor natuurgebieden, zwemwater en water voor industrieel gebruik.
Er wordt wel gemeten aan fysische eigenschappen, zoals geleiding, kleur, doorzicht en 
temperatuur. Verder onderzoekt men chemische eigenschappen van opgeloste of aan-
wezige stoffen in het water. En ten slotte analyseert men de biologische eigenschappen van 
aanwezige bacteriën, algen, watervlooien, macrofauna, planten en vissen.

Een vierde waterkwaliteitsaspect
Maar een vierde groep intrinsieke, energetische eigenschappen van het water zelf krijgt 
nog geen aandacht in het reguliere waterbeheer. Het gaat hierbij niet om stoffen of orga-
nismen ín het water, maar om de hoedanigheid of ‘karaktertrekken’ van het water zelf, 
van H2O. Denk aan vloeibare kristalvormen, clusters, vitaliteit, energetische aspecten en 
informatie. Dit hiaat is goeddeels verklaarbaar door het nog vrijwel geheel ontbreken van 
geschikte meetinstrumenten en meetmethoden.
De grote verscheidenheid binnen de vierde groep eigenschappen van water is onlangs uit-
gebreid gerubriceerd en becommentarieerd in het boek ‘Het Wezen van Water’. Belangrijke 
basis daarvoor is alles dat gezegd en geschreven wordt over vitaliteit en vitaliseren van 
water, waarbij vier hoofdzaken boven komen drijven:

• Waterkwaliteit wordt van groot belang geacht, wat blijkt uit duidingen als ‘levend’, 
 ‘gezond’ en ‘vitaal’.

• Water kan informatie bevatten en vasthouden. De hier bedoelde informatie wordt soms 
gekoppeld aan ‘geheugen en herinnering’ van water.

• Macroscopisch gezien lijkt al het water één pot nat, maar op moleculair niveau zijn er 
extreem veel manieren om H2O-moleculen ruimtelijk te stapelen. Aan water wordt aldus 
een zekere structuur toebedeeld.

36

SAMENVATTING
De tijd lijkt rijp om het vierde aspect van waterkwaliteit, 
namelijk de hoedanigheid en kwaliteit van het water zelf 
te onderzoeken. Eerste aanzetten daartoe zijn gezet: de 
inwendige structuur en de energetische  eigenschappen 
van water zijn hierbij leidend. Water is meer dan de 
som der delen van de afzonderlijke moleculen. Hoewel 
 wetenschappelijk deels nog niet geheel begrepen en 
verklaard, zijn praktijktoepassingen van ‘geïnformeerd’ 
water  duidelijk, verrassend positief en veelbelovend.

WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR
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WATER HEEFT 
OOK INTRINSIEKE 
EIGENSCHAPPEN  

Energetische lading en trillingen van H2Omoleculen

Waterkwaliteits
onderzoek is 
 uitgegroeid tot 
een professionele 
 aangelegenheid,  
maar er wordt enkel 
gekeken naar wat er  
ín het water zit.  
De intrinsieke eigen
schappen van het water 
zelf blijven daarbij 
buiten beeld. Een 
 tekortkoming, aan
gezien water allerlei 
 verschillende intrin
sieke eigenschappen  
en kwaliteiten heeft.
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https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/bijzondere-kwaliteiten-van-h2o-een-vierde-aspect-van-waterkwaliteit
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KNW-activiteiten
 
Meer info en aanmelden: 
www.h2owaternetwerk.nl 
tenzij anders vermeld. 

11 JUNI, DE BILT
Bouw Informatie Systeem door IT- 
toepassingen

2 JULI, NIEUWEGEIN
25 jaar Auquaminerals!

18 SEPTEMBER
Introdag jongKNW

16-18 SEPTEMBER, MANCHESTER
Studiereis Potential Impact of Climate 
Change. 
KNW i.s.m. Stadswerk en Rioned,  
save-the-date

21-24 SEPTEMBER, LEEUWARDEN
European Water Technology Week

29 OKTOBER
Circulair slib verwerken

3 NOVEMBER 
CoP Beheer en Onderhoud

27 NOVEMBER
KNW-najaars congres- 
Water en de circulaire economie

Wilt u een activiteit voor waterprofessio-
nals aanmelden voor de H2O-agenda? 
Mail dan naar: info@waternetwerk.nl

Agenda@Waternetwerk

Tijdens Wetskills Oman brachten de teams een bezoek aan het Al Anseb Wetland van 
Haya Water. Gezuiverd afvalwater wordt hier in twee versies van een wetland ingelaten 
ten behoeve van het unieke vogelgebied: een ondiepe voor waders en een diepere voor 
duikers.

Leren over BIM: (on)mogelijk
heden, tijdens projecten en 
daarna 

Projecten worden steeds complexer. 
De hoeveelheid informatie is zo groot 
en waardevol dat het noodzakelijk 
is om deze uniform en integraal te 
delen. Daarom wordt gewerkt vanuit 
één  integraal model: Bouw Informatie 
Model (BIM). 
Hierin worden ontwerpen en contracten 
volledig virtueel opgezet, integraal 
uitgevoerd en uniform opgeleverd. Zo 
wordt gewerkt met alle relevante disci-
plines in een virtuele projectomgeving en 
is direct zichtbaar hoe de verschillende 
disciplines zich naast en tussen elkaar 
gedragen. 
Zou het model ook ingezet kunnen wor-
den in de exploitatiefase en wat zou dat 
opleveren? Deze en andere vragen zullen 
centraal staan in de ‘Onderweg Naar 
Huis – Pizza’-sessie die de themagroep 
Water & IT over BIM op 11 juni houdt.

De bijeenkomst bestaat uit 2 delen. 
Eerst worden er 3 interessante projecten 
 gepresenteerd die gebruik maken van 
BIM in verschillende fases van een 
project. Hiervoor staan sprekers uit ver-
schillende sectoren op het programma: 
Waternet, Erasmus MC en Bergen Light-
rail. Het tweede deel is een de plenaire 
discussie over de (on)mogelijkheden van 
BIM, tijdens projecten en daarna.
De bijeenkomst wordt begeleid door 
Ronnie Lauxen, BIM Innovator, Adviseur 
en BIM Basics Trainer. Na een korte 
introductie van Ronnie zal ieder in de 
‘BIM-stemming’ zijn. Tijdens deze intro-
ductie en gedurende de presentaties 
zullen er ook vragen en onderwerpen 
verzameld worden voor de plenaire 
 discussie in het tweede deel.
Onderweg Naar Huis – Pizza sessie: BIM, 
verder dan ontwerpen, wordt 11 juni 
gehouden in het gebouw van ingenieurs-
adviesbureau Sweco in De Bilt. Tijd: 
16:00 - 18:00 uur, met aansluitend pizza 
en netwerken tot 19:30 uur.
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Kansen voor Echt lepelblad bij vervanging 
oeverbeschoeiing Westfriesche Vaart
In de Wieringermeer staat nog een flore-
rende populatie van Echt lepelblad, een 
zeldzame oeverplant van brakke  wateren. 
De beschoeiing wordt de komende jaren 
vervangen. De soort is niet wettelijk 
beschermd, maar in het kader van de 
zorgplicht en het behoud van biodiversiteit 
streeft provincie Noord-Holland ernaar om 
Echt lepelblad te behouden.
Barend de Jong, Timo Worm (Witteveen+Bos), 
Ron van ‘t Veer (Van ‘t Veer & De Boer), Gijs van 
Dijk (Onderzoekscentrum B-Ware, Radboud 
Universiteit Nijmegen), Sofie de Groot (provincie 
Noord-Holland)

Zoete grondwatervoorraden in het 
 Vlaamse kustgebied in kaart gebracht
Voor het Vlaamse kustgebied zijn potentie-
kaarten opgesteld van maatregelen die de 
waterbeschikbaarheid voor de agrarische 
sector kunnen vergroten. Samen met 
stake holders zijn voorwaarden geïdentifi-
ceerd voor een duurzaam en kostprijsinte-
ressant kreekrug infiltratiesysteem.
Vince Kaandorp, Esther van Baaren, Perry de 
Louw (Deltares), Dieter Vandevelde (Vlaamse 
Milieumaatschappij), Dominique Huits (Inagro)

Omgaan met rapportagegrenzen van 
concentratiemetingen
In onderzoeken naar organische micro-
verontreinigingen komt het veelvuldig voor 
dat een aanzienlijk deel van de metingen 
lager ligt dan de rapportagegrens. De 
wijze waarop bij het berekenen van gemid-
delden wordt omgegaan met meetwaarden 
onder de rapportagegrens kan onbedoeld 
een groot effect op het berekende gemid-
delde hebben.
Johan Post, Erik Liefting, Jeroen Langeveld 
(Partnres4UrbanWater), Bert Palsma (STOWA)

Stedelijk grondwater in Amsterdam;  
hoe gaan we om met infiltratie, barrière-
werking en klimaatverandering?
Om overlast door het stedelijk grond-
water te voorkomen, heeft de gemeente 
Amsterdam toekomstbestendig beleid 
geïntroduceerd. Dit beleid wordt per indi-
vidueel nieuwbouwproject getoetst, terwijl 
het stedelijk grondwatersysteem beter op 
wijkniveau of regionaal niveau bekeken 
kan worden.
Robin Wimmers (Universiteit Utrecht), Thomas 
Sweijen (Universiteit Utrecht, CRUX Enginee-
ring B.V.), Roel Brugman, Guido Meinhardt, 
Jakob Maljaars (CRUX Engineering B.V.)

Zeldzame kokerjuffer gevonden in de  
Aa: spectaculair resultaat van een 
 beekherstelproject
In 2016/2017 heeft een herinrichting van 
de Aa plaatsgevonden. Op 26 juni 2019 
werd tijdens het onderzoek naar macro-
fauna de zeldzame kokerjuffer Hydro-
psyche bulgaromanorum aangetroffen.  
Het is de eerste keer dat deze soort als 
larve hier is gevonden.
Marcel Cox (waterschap Aa en Maas), Maria 
Sanabria en Pieter Bieren (AQUON)

Financiering van natuurinclusieve kli-
maatadaptatie vergt een nieuw verhaal
De financiering van natuurinclusieve 
klimaatadaptatie staat nog in de kinder-
schoenen. Wanneer geld nodig is, wordt al 
snel naar de overheid gekeken. Door een 
impuls te geven aan het ontwikkelen en 
testen van een nieuw verhaal, het delen 
van risico’s en passende wet- en regel-
geving kan de overheid gebruik maken van 
de gezamenlijke energie van burgers en 
bedrijven.
Sander van den Burg, Rolf Michels & Trond 
Selnes (Wageningen Economic Research)

Bijzondere kwaliteiten van H2O - een 
vierde aspect van waterkwaliteit
Het waterkwaliteitsonderzoek is uitge-
groeid tot een professionele aangelegen-
heid. In alle gevallen wordt gekeken naar 
wat er zoal in het water zit. De intrinsieke 
eigenschappen van water als zodanig blij-
ven daarbij tot nu toe buiten beeld. In dit 
artikel wordt aangegeven dat dit eigenlijk 
een tekortkoming is, gezien de vele ver-
schillende intrinsieke eigenschappen en 
kwaliteiten van water zelf.
Theo Claassen (gepensioneerd aquatisch 
ecoloog)

Biologische actiefkoolfiltratie met 
 zuurstofdosering: veelbelovende techniek 
voor verwijdering geneesmiddelen?
Sinds 2010 produceert NieuWater ultra-
puur water uit effluent van de RWZI 
Emmen. Dit water wordt als proceswater 
geleverd aan de NAM in Schoonebeek. 
De biologische actieve koolfiltratie met 
 zuurstofdosering (BODAC), die als voor-
zuivering gebruikt wordt, lijkt ook een 
veelbelovende techniek om geneesmidde-
len te verwijderen.
Peter van der Maas (WLN, VHL  University 
of  applied sciences), Gerrit Veenendaal 
 (Nieuwater), Jaap Nonnekens (waterschap 
Vechtstromen), Henk Brink (WMD), Dennis  
de Vogel (WLN)
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Meer weten?
Kijk op 
de website
van H2O!

Naast vakblad H2O is er een complete 
website met het meest actuele  (water)
nieuws, watervacatures en H2O- 
vak artikelen, voor wie de verdieping 
zoekt. Deze H2O- vakartikelen zijn 
geschreven door waterprofessionals. 
Op deze pagina een overzicht van de 
meest recente artikelen die op de site 
www.h2owaternetwerk.nl zijn 
 verschenen.

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

De ambitie om een H2O-vakartikel te schrijven? 
Kijk op onze website voor de auteursinstructies. 
En stuur uw artikel naar 
redactie@h2owaternetwerk.nl
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Hoe EFFICIËNT is uw bEluChTINg 
werkelijk?

echte efficiëntie betekent dat in de fluctuerende luchtbehoefte 
van waterzuiveringsinstallaties nauwkeurig wordt voorzien. 
Beluchting verbruikt tot 80% van de totale energiebehoefte. 
Het grootste besparingspotentieel is dus hier te vinden. 
Met onze Performance3-productportfolio, bestaande uit 
Blower, Hybrid en Turbo, vinden we altijd de meest efficiënte 
en op maat gemaakte oplossing voor u. Profiteer van tot 30% 
energiebesparing! leT’s Talk! we zullen u graag adviseren!

www.aerzen.nl

lET’s Talk
ben van Maanen, sales Engineer 
     +31 683 077866           ben.van.maanen@aerzen.nl
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