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Die vermaledijde afvalstatus

Circulaire koplopers stuiten op lineaire barrières, leest u in deze H2O. Voor de waterschap-
pen en drinkwaterbedrijven is de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering een worsteling. 
Experimenten genoeg, maar het probleem zit ‘m in de overgang naar de gangbare fase, zei 
Sander Mager, bestuurder van waterschap Amstel Gooi en Vecht tijdens een werkbezoek van 
Europarlementariër Jan Huitema aan de rioolwaterzuivering Amsterdam West. 
Huitema, rapporteur Circulaire Economie voor het Europese Parlement, kwam in september 
naar Amsterdam om te horen hoe het de Nederlandse watersector vergaat in het realiseren 
van zijn circulaire ambities. Hij trof bestuurders, directeuren en managers van de water-
schappen AGV, Aa en Maas, watercyclusbedrijf Waternet, afzetorganisatie AquaMinerals, 
drinkwaterkoepel Vewin en de Unie van Waterschappen. Ze vertelden hun verhaal. Dat was 
een relaas van kansen, ambities, innovaties, maar bovenal: frustraties.
Waterschappen en drinkwaterbedrijven kampen met het hardnekkige stempel ‘afval’ dat op 
stoffen rust die gewonnen worden uit de zuivering van afvalwater, bij de productie van drink-
water en het beheer van sloten, bermen en velden. Met die reststoffen is niets mis, maar de 
wettelijke afvalstatus zit de circulaire koplopers in de weg: opslag, vervoer, handel en verwer-
king zijn aan strenge regels gebonden. Hoe kun je vaart maken met je circulaire ambities als 
je met handen en voeten gebonden bent?
Bevrijd ons van die ketenen, was de boodschap aan Huitema: doe wat aan de Europese 
End-of-Waste-route ofwel vereenvoudig de regels en procedures om circulaire reststoffen te 
ontdoen van de afvalstatus. Dat zou flink helpen om deze secundaire grondstoffen een kans 
te geven in de concurrentie met de lineaire economie, op zich al een opgave want niet alleen 
hebben primaire grondstoffen een bewezen status, ook moet worden afgerekend met de 
‘angst voor afval’ en dienen nieuwe opwerkketens te worden opgetuigd.
“We staan bij voorbaat met 5-0 achter”, zegt Olaf van der Kolk van AquaMinerals in deze H2O. 
Dat is de frustratie: beginnen met achterstand in een wedstrijd die je móet winnen, zoals 
vastgelegd in gewichtige documenten als de Green Deal, de routekaart om de economie van 
de EU duurzaam te maken.
Dat doel is alleen te realiseren met grootschalig hergebruik van materialen en reststoffen. 
De Europese Commissie lanceerde daartoe in maart het Circular Economy Action Plan, een 
plan met goede voornemens, maar zonder concrete maatregelen. Als het aan Huitema ligt 
wordt dat anders. In zijn eerste rapport roept hij de Commissie op werk te maken van een 
snelle transitie naar een circulaire economie. Hij wil onder meer dat er heldere criteria 
 komen, zodat reststoffen eenvoudiger de ‘einde-afval-status’ kunnen verkrijgen. 
De boodschap is gehoord. Nu de daad bij het woord: reset de afvalstatus.

Bert Westenbrink
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M
Marjolijn Haasnoot (Deltares, 
IPCC) over zeespiegelstijging        

HET IS TIJD 
VOOR ACTIE’    

‘

TEKST DORINE VAN KESTEREN
FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Een zeespiegelstijging van 2 meter 
in 2100 is niet waarschijnlijk, 
maar wel mogelijk. Daarom moet 
Nederland zich ook voorbereiden 
op dat scenario, vindt Marjolijn 
Haasnoot, onderzoeker klimaat 
en water bij Deltares. Want de 
gevolgen kunnen groot zijn in onze 
kwetsbare delta. 

e is net terug van een wan-
delvakantie in de Zwitserse 
Alpen. Met de trein, met 
collega’s. Aanleiding voor de 
reis waren de expositie en 
televisieserie van fotograaf 

en filmmaker Kadir van Lohuizen, die 
eilanden en wereldsteden in beeld 
bracht die worstelen met de stijgende 
zeespiegel. Zo was Van Lohuizen bij 
een gesmolten gletsjer op Groenland 
en op West-Terschelling, waar het 
water op dat moment de kade over-
stroomde tijdens springtij en na een 
zware noordwesterstorm. 
“Dat inspireerde ons om ergens 
 naartoe te gaan waar we de klimaat-
verandering konden zien en voelen.  
En inderdaad, in Zwitserland zagen we 
met eigen ogen hoeveel gletsjers er al 
verdwenen zijn. Zeer indrukwekkend. 
Toen ik begon te werken, zo’n twintig 
jaar geleden, spraken we wel over 
klimaatverandering, maar was het nog 
abstract en ver weg. Nu zien we het 
daadwerkelijk gebeuren.”
Marjolijn Haasnoot, senior onder-
zoeker bij kennisinstituut Deltares, 
associate professor aan de Universi-
teit Utrecht en lead author bij het IPCC, 
het wetenschappelijk klimaatpanel 
van de Verenigde Naties, windt er 
geen doekjes om: het wordt steeds 
urgenter om maatregelen te nemen. 
“Het is ontzettend belangrijk om de 
klimaatverandering te beperken. Als 
de CO2-emissies afnemen, zullen de 
temperaturen minder hard stijgen. 
Daar begint het allemaal mee. Covid 
heeft de prioriteiten van het kabinet 
echter door elkaar geschud. De vrijwel 
ongeclausuleerde overheidssteun 
voor de luchtvaart en het uitstel van 
de CO2-heffing voor de industrie zie ik 
niet als hoopvolle signalen.”> 

Z
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Voor de kust van Nederland 
zien we dat nog niet, maar 
dat wil niet zeggen dat het 
niet gaat gebeuren. Feit is 
dus dat we het niet goed 
weten. Feit is ook dat het 
een stuk minder wordt als 
we de klimaatverandering 
weten te beperken. Doen 
we dat niet, gaan we in 
Nederland richting de 1 of 
zelfs 2 meter in 2100. Ook 
al is dit niet waarschijnlijk, 
het is wel mogelijk, dus 
moeten we ons daarop 
 voorbereiden. In een land 
waar 10 miljoen mensen 
onder de zeespiegel leven, 
is dat van levensbelang.
We houden dus rekening 
met verschillende mogelijke 
zeespiegelstijgingen, laag 
en hoog. Daarnaast onder-
zoeken we de gevolgen bij 
een bepaalde stijging of 
stijgsnelheid: wat gebeurt 
er als de zeespiegel 0,5, 1, 
1,5 of 2 meter stijgt? Het 
gaat er hierbij soms meer 
om wanneer we bepaalde 
gevolgen gaan zien dan of 
we die ook gaan zien. Het 
voordeel van deze  andere 
invalshoek is dat je de 
discussie over de scenario’s 
even kunt loslaten.”

Het smelten van het ijs 
op Antarctica noemt 
u een  ‘gamechanger’. 
 Waarom? 
“Met name omdat de 
zeespiegel daardoor een 
stuk sneller kan gaan 
stijgen. Dat betekent dat 
de  levensduur van maat-
regelen korter wordt. We 
kunnen er niet op vertrou-
wen dat we tot 2100 vooruit 
kunnen met ingrepen die 

ons land aanpassen aan 
een stijging van 50 centime-
ter. Dan moet je dus óf snel 
weer nieuwe maatregelen 
nemen en daarna weer, óf 
nu in één keer maatregelen 
nemen die tot 1,5 of zelfs 
2 meter gaan. Maar als je 
bedenkt dat de Deltawer-
ken bedoeld waren om een 
stijging van 40 centimeter 
aan te kunnen, en dat daar 
dertig jaar aan plannen, 
ontwerpen en bouwen voor 
nodig was… moet ik dan 
nog meer zeggen?”  

Doen we, als je het zo 
 bekijkt, wel genoeg met 
het Deltaprogramma, dat 
dit jaar wordt herzien?   
“Het waterveiligheids-
beleid in Nederland is 
gebaseerd op de meest 
recente  wetenschappelijke 
kennis en data. Ook voor de 
zeespiegelstijging vanaf de 
tweede helft van deze eeuw 
is er een kennisprogramma. 
Dat onderzoek moet een 
beter beeld geven van hoe 
lang de huidige waterbe-
heerstrategieën houdbaar 
zijn en welke alternatieven 
zijn om Nederland in de 
verre toekomst veilig en 
leefbaar te houden. De re-
sultaten van dit programma 
worden in 2026 verwacht.”

Gaat de tijd dan niet 
 dringen?
“Op basis van onze gevol-
genstudie zeg ik: tot 2050 
is de huidige strategie 
met  dijken, keringen en 
zandsuppletie toereikend. 
De verwachting is immers 
dat de zeespiegel vooral ná 
2050 sneller gaat stijgen. 

2026 is vroeg genoeg als 
startpunt voor besluit-
vorming over alternatieve 
maatregelen, maar we 
moeten de tijd die we 
 hebben, wel verstandig 
benutten.”  

Hoe bedoelt u?
“Ten eerste omdat het veel 
tijd kost de maatregelen 
voor te bereiden. Het gaat 
om verregaande ingrepen, 
die nog nooit eerder zijn 
vertoond. Het is dus nood-
zakelijk om te experimen-
teren: hoeveel tijd kost het 
om iets te bouwen, hoeveel 
ruimte hebben we nodig? 
Stel dat we besluiten om 
op nog veel grotere schaal 
zand te gaan suppleren. 
Kan dat met de huidige 
zandmotors? Kortom: we 
moeten oefenen, zodat we 
goed zijn voorbereid als het 
erop aankomt.
Daarnaast nemen we 
de komende twintig jaar 
besluiten die hun schaduw 
vooruitwerpen. Laten we 
voorkomen dat we onze 
toekomstige opties nu al 
beperken en investeringen 
doen waar we later spijt van 
krijgen. Ik pleit ervoor om 
bij de ruimtelijke beslissin-
gen van nu voor te sorteren 
op de watervraagstukken 
van de lange termijn. Waar 
gaan we bijvoorbeeld die 
1 miljoen extra  woningen 
bouwen? De ruimte in 
Nederland in schaars en als 
we de dijken willen verho-
gen, moeten we ze ook ver-
breden – en dat kost ruimte. 
Is het in dat licht ook slim 
om hectares land vol te 
zetten met  zonnepanelen? > 

Tegelijkertijd moeten we 
ons voorbereiden op de 
stijgende zeespiegel, aldus 
Haasnoot. Samen met een 
aantal universiteiten en het 
Planbureau voor de Leef-
omgeving bracht Deltares 
vorig jaar in kaart welke 
opties ons land hierbij 
heeft. Dit gebeurde in 
opdracht van deltacommis-
saris Peter Glas. Haasnoot: 
“We kunnen doorgaan op de 
huidige weg en het water 
buiten houden met dijken 
en duinen, zandsuppletie en 
keringen. In de ene variant 
blijven de rivieren dan in 
open verbinding met de zee. 
Maar als de zeespiegel te 
snel stijgt en de keringen 
in de praktijk te vaak dicht 
moeten, kun je kiezen voor 
de tweede variant,  waarbij 
de rivieren permanent 
afgesloten worden. De 
derde optie houdt in dat 
we een nieuwe, hogere 
kustlijn maken, die bijvoor-
beeld bestaat uit onderling 
verbonden eilanden in zee. 
Meebewegen met het water, 
het landgebruik aanpassen 
en op sommige plekken een 
hoger overstromingsrisico 
accepteren, is de laatste 
optie.” 

Met welke zeespiegel
stijging houdt u rekening?
“De officiële scenario’s van 
het KNMI gaan voor 2100 uit 
van een stijging tussen de 
30 centimeter en 1 meter. 
Dat is de waarschijnlijke 
bandbreedte voor Neder-
land. Maar uit de recente 
schattingen van het IPCC 
blijkt dat mondiaal mogelijk 
een versnelling plaatsvindt. 

1110

In Zwitserland 
zagen we met 
eigen ogen 
hoeveel gletsjers 
er al verdwenen 
zijn. Zeer 
indrukwekkend’nd’

‘

De vrijwel 
ongeclausuleerde 
overheidssteun 
voor de luchtvaart 
en het uitstel 
van de CO2-
heffing voor de 
industrie zie ik 
niet als hoopvolle 
signalen’

‘
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En moeten we de mogelijk-
heden van drijvend en flexi-
bel bouwen niet serieuzer 
onderzoeken?
Verder is het zaak om 
fundamenteel na te denken 
over ons landgebruik. Als 
de zeespiegel stijgt, komt 
er via de rivieren en via 
het grondwater steeds 
verder landinwaarts 
zout water binnen. Deze 
 verzilting heeft  gevolgen 
voor de landbouw en 
 drinkwatervoorziening 
in de kustgebieden. Of 
neem de veengebieden, 
die we  eeuwenlang heb-
ben  ontwaterd. Dat heeft 
geresulteerd in bodem-
daling. Hoe lang gaan we 
het waterpeil hier nog laten 
zakken, hoe lang blijven we 
al dat water nog wegpom-
pen, om  hetzelfde land-
gebruik mogelijk te maken? 
Er komt een moment 
waarop je moet zeggen: 
we accepteren dat het hier 
natter wordt.” 

Internationaal perspectief  
Haar werk bij Deltares 
stopt nadrukkelijk niet bij 
de landsgrenzen. Haasnoot 
praat met onderzoekers en 
beleidsmakers over de hele 
wereld om te kijken hoe 
zij de stijgende zeespiegel 
te lijf gaan. “De opties zijn 
wereldwijd grosso modo 
hetzelfde als hier: het water 
buiten houden, op zee of op 
het land, terugtrekken of 
meebewegen. In Nederland 
hebben we natuurlijk een 
heel hoog beschermings-
niveau en een relatief korte 
kustlijn. Bovendien zijn we 
een rijk land. Landen waar 

dat anders is, ondervinden 
nu al veel grotere gevolgen. 
Vietnam en Bangladesh 
bijvoorbeeld hebben minder 
mogelijkheden om zich voor 
te bereiden, moeten veel 
sneller handelen.”

Zijn er landen die verder 
zijn dan wij?
“Wij lopen voorop als het 
gaat om het adaptieve 
denken: niet wachten met 
ingrijpen tot een overstro-
mingsramp ons overkomt, 
maar de problemen vóór 
zijn. Nieuw-Zeeland kiest 

voor dezelfde  benadering 
en heeft ook al een uitge-
werkte, concrete hand-
leiding voor hoe ze zich 
nu en in de toekomst 
gaan aanpassen aan de 
 zeespiegelstijging. Dat 
wordt geregeld op lokaal 
niveau, omdat ieder kust-
gebied z’n eigen specifieke 
opgaven heeft. In heel wat 
regio’s hebben ze nu al te 
maken met overstromin-
gen. Terugtrekken is dus 
nadrukkelijk een van de 
opties, ze gaan niet alles 
beschermen. Ze denken bij-
voorbeeld na over flexibele 
huizen, die je voor tien jaar 
neerzet en daarna weer op 
een andere plek opbouwt.”

U biedt de politiek de 
menukaart aan met de 
verschillende bescher
mingsopties, maar kiest 
uiteindelijk niet zelf.  
Vindt u dat vervelend?
“Ik ben wetenschapper: 
mijn werk is om de gevol-
gen van de zeespiegel-
stijging, de kwetsbaar-
heden, de verschillende 
handelingsperspectieven en 
de voor- en nadelen hiervan 
te analyseren. Zonder een 
kant en klare blauwdruk te 
geven van hoe Nederland 
eruit moet komen te zien. 
Dat is mijn rol en die rol 
past mij. Wij verkennen de 
opties, op basis waarvan de 
overheid de nodige maatre-
gelen neemt, en het is aan 
de volgende generaties om 
daar verder op te bouwen. 

Ik vind het heel  belangrijk 
om jongeren hierbij te 
betrekken. Zo hebben we 
met studenten van vijf 
universiteiten een ‘hacka-
thon’ gehouden, waarin we 
de oplossingsrichtingen van 
Deltares nader hebben uit-
gewerkt en doorgerekend. 
Dat was erg leuk, omdat er 
allerlei nieuwe, creatieve 
ideeën ontstonden.” 

Schrijver Rutger Bregman 
zegt: het voortbestaan van 
Nederland staat op het 
spel. Peter Glas zegt: we 
moeten nuchter blijven. 
Waar in dit spectrum 
plaatst u zichzelf?
“Eigenlijk denk ik dat 
 Rutger, Peter en ik het 
onderwerp alle drie even 
serieus nemen, maar dat 
we ieder een andere toon 
kiezen. Nuchterheid is 
goed, want paniek leidt tot 
niets. Het kán ook mee-
vallen: als we doelstellin-
gen van het klimaatakkoord 
van Parijs halen, gaat het 
minder hard.  Maar omdat 
we niet zeker weten of we 
die doelstellingen halen, 
moeten we ons voorberei-
den, ook op het slechtste 
scenario. Dat kan, nog-
maals, door bij alle komen-
de overheidsbeslissingen 
over onder meer ruimtelijke 
ordening, woningbouw en 
energie de waterveilig-
heidsopgaven te betrekken 
én door te experimenteren 
met innovaties. In die zin is 
het tijd voor actie.”•
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Nuchterheid is goed, want  
paniek leidt tot niets. Het kán  
ook meevallen’ 

‘

Marjolijn Haasnoot (1975) 
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schappen aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam 
en werkt sinds 1998 aan 
het onderwerp water en 
klimaatverandering. Ze 
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aan de Universiteit Twente 
op adaptief waterbeheer 
in delta’s. Haasnoot leidt 
het strategisch onderzoek 
over klimaatadaptatie bij 
Deltares en is associate 
professor aan de Universi
teit Utrecht. Ze schrijft mee 
aan het zesde assessment
rapport van wereldklimaat
panel IPCC. 
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ken we naar de Duitse waterbalans, 
dan gebruiken we maar een klein 
deel van het  aanwezige water”, zegt 
Pusch. “Regionaal zijn er echter grote 
verschillen. Voor veel grotere steden, 
bijvoorbeeld Bremen of Stuttgart, 
moet het drinkwater van ver gehaald 
worden. Dan gaat het om afstanden 
tot wel 200 kilometer. Soms omdat er 
gewoonweg niet genoeg aanwezig is, 
soms omdat intensieve industrie en 
landbouw er mede voor gezorgd heb-
ben dat het beschikbare water te ver-
vuild is. We hebben daarom behoefte 
aan een strategie waarin belangen als 
drinkwaterverzorging, hoogwaterbe-
scherming, ecologie en economie in 
evenwicht worden gebracht.” 

Vooroordelen wegnemen
Volgens Pusch was juist het feit dat 
ook vertegenwoordigers van indus-
trie en landbouw deelnamen aan 
de waterdialoog van groot belang. 

“Natuurlijk was er een spanningsveld. 
Er zaten immers mensen met ver-
schillende belangen aan tafel. Maar 
het was naar mijn weten voor het 
eerst dat er over het onderwerp water 
met alle betrokkenen werd gesproken. 
Zo kunnen wederzijds vooroordelen 
worden weggenomen en is er een lijst 
met aanbevelingen gekomen die op 
breed draagvlak kan rekenen.”
Tijdens de waterdialoog was de Ne-
derlandse versie van de verdringings-
reeks volgens Stolzenberg onderwerp 
van heftig debat. “Ervaringen in ande-
re landen zijn ruimschoots aan bod 
gekomen en een concreet voorbeeld 
zoals het Nederlandse leidde natuur-
lijk tot veel discussie. Die ging met 
name over de manieren waarop zo’n 
aanpak te vertalen zouden zijn naar 
het Duitse waterbeheer. Daarover zijn 
we nu als ministerie trouwens ook 
nog in gesprek met de deelstaten, die 
uiteindelijk verantwoordelijk zijn.”

Nationaal of lokaal
Omdat het een nationale waterdialoog 
betrof, werd er op landelijk niveau 
over de Duitse droogteproblematiek 
gediscussieerd. Dat ligt altijd gevoelig 
in het federale Duitsland. Het Duitse 
waterbeheer is lokaal georganiseerd, 
veel gemeentes hebben bijvoorbeeld 
nog een eigen waterbedrijf. Deze ver-
deling van de verantwoordelijkheden 
is er ook de reden van dat Duitsland 
tot nu toe geen nationaal waterbeleid 
voert.
Dat blijft ook zo. De lokale overheden 
houden, zo benadrukte Stolzenberg, 

ook na invoering van de geplande 
strategie het laatste woord. “De 
gevolgen van klimaatverandering 
zijn regionaal verschillend. Daarom 
blijft een decentrale aanpak zinvol. 
Tegelijkertijd willen we een nationale 
 lappendeken voorkomen. Daarom 
 bieden we een landelijk kader met 
 criteria voor een  verdringingsreeks. 
Deze spel regels geven lokale 
 overheden dan een richtlijn en ook 
draagvlak om beslissingen te nemen 
als droogte dreigt.”
Pusch ziet ook de nadelige kant van 
de decentrale aanpak, met name om-
dat de verdeling van de verantwoorde-
lijkheden over talloze overheidslagen 
volgens hem tot versplintering van 
beleid en soms ook een gebrek aan 
kwaliteit bij de uitvoering leidt. “Ik 
snap de historische redenen wel, 
maar als elke gemeente een eigen 
waterbedrijf heeft, kun je je voorstel-
len dat de vakkennis niet altijd overal 
op hoog niveau staat. Daar zou in elk 
geval veel meer kennisuitwisseling 
plaats moeten vinden. Bijvoorbeeld via 
regionale waterdialogen.”
Het Ministerie voor Milieu neemt 
nu enkele maanden de tijd om de 
waterstrategie verder uit te werken. 
Pusch is zich ervan bewust dat de 
16 kernboodschappen van de Water-
dialoog nog ruimte tot interpretatie 
laten. “Dat is het logische gevolg van 
de samenstelling van de deelnemers. 
Onze opdracht was ook niet om tot 
uitgewerkte voorstellen te komen. We 
hebben wel de richting aangegeven 
waarin het volgens ons moet gaan.”•

D
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Voor het derde jaar op rij waren voorjaar en zomer ook in 
Duitsland droog. Om de problemen het hoofd te kunnen 
bieden, kondigde Svenja Schulze, de Duitse minister voor 
Milieu, een nationale waterstrategie aan. Dat ligt gevoelig, 
het Duitse waterbeheer is lokaal georganiseerd. 

We gebruiken maar 
een klein deel van het 
aanwezige water’

‘

De Nederlandse 
aanpak leidde tot 
veel discussie’

‘

TEKST KEES JAN VAN KESTEREN | BEELD ISTOCKPHOTO

Martin Pusch 

NR10 NOVEMBER 2020

DUITS WATERBEHEER 
STAAT VOOR ENORME 
UITDAGINGEN’

‘
Nationale Waterstrategie moet 
helpen in strijd tegen droogte      

e waterstrategie zal 
komend voorjaar gepre-
senteerd worden. Het 
voorbereidende werk is 
de afgelopen twee jaar 
gedaan via een  nationale 

waterdialoog. Daaraan namen in 
totaal meer dan 200 wetenschappers, 
waterbeheerders, milieubeschermers 
en vertegenwoordigers van industrie 
en landbouw deel. Begin oktober 
presenteerde deze Wasserdialog haar 
afsluitende rapport. 
In het rapport worden 16 kernbood-
schappen geformuleerd. Deze 
 variëren van het vinden van een 
aanpak, die zowel de waterkwaliteit 
als de ecologische toestand van het 
omliggende landschap verbetert, tot 
het vergroten van het waterbewust-
zijn. De meest concrete aanbeveling 
is dat de drinkwatervoorziening 
altijd prioriteit moet hebben in een 
 verdringingsreeks.

Contouren zichtbaar
Maar de contouren van de waterstra-

tegie zijn al zichtbaar, zo bleek tijdens 
de presentatie van Waterdialoog- 
rapport aan staatssecretaris Florian 
Pronold. Hij benadrukte het belang 
van een integrale aanpak waarbij 
de drinkwatervoorziening altijd de 
hoogste prioriteit zou moeten krijgen. 
“De droogteproblematiek is onderdeel 
van een complex transformatieproces. 
De waterstrategie moet een antwoord 
bevatten op die complexe vragen en 
tegelijkertijd heel concreet handvatten 
bieden aan lokale overheden om in 
te grijpen op het moment dat bijvoor-
beeld droogte optreedt.”
“Het Duitse waterbeheer staat voor 
enorme uitdagingen”, zo beschrijft 
Christopher Stolzenberg, de woord-
voerder van het Duitse Ministerie voor 
Milieu, dat transformatieproces. “We 
zullen een antwoord moeten vinden 
op de klimaatverandering, maar ook 
structurele demografische en econo-
mische ontwikkelingen. Het water-
beheer zal zichzelf ook aan moeten 
passen door de klimaatverandering. 
Belangrijkste is dat we ook in de 

toekomst een goede watervoorziening 
kunnen garanderen, de natuurlijke 
waterkwaliteit op niveau houden en 
bijvoorbeeld de ecologische toestand 
van onze rivieren op orde brengen.”

In de breedte
Dat de waterstrategie meer bevat dan 
alleen een verdringingsreeks in geval 
van droogte of voorstellen voor de 
aanpak van een plotseling te veel aan 
water na harde regenbuien, is mede 
te danken aan Martin Pusch. Pusch 
is onderzoeker bij het Leibniz-Institut 
für Gewässerökologie und Binnen-
fischerei (IGB) en nam deel aan de 
waterdialoog. “Als wetenschappers 
hebben wij tijdens de dialoog steeds 
herhaald dat een wateraanpak alleen 
kans van slagen heeft als er in de 
breedte wordt gekeken naar de pro-
blemen die er spelen.”
Het grootste probleem van Duitsland, 
ook in periode van droogte, is niet 
zozeer een absoluut te weinig aan 
water, maar wel een te weinig aan 
schoon en beschikbaar water. “Kij-

D



WIE
In de maand mei van zijn eindexamenjaar schreef Björn 
 Bolhuis zich in voor drie verschillende studierichtingen: 
natuurkunde, biologie en land- en waterbeheer. “Om tijd te 
rekken. Want ik kon niet kiezen. In september moest ik het 
zeker weten.” Het werd de laatste, omdat ook de andere 
vakken daarin samenkomen. Dus verhuisde hij vanuit zijn 
Groningse geboortedorpje naar Wageningen. En later naar 
Utrecht voor zijn masterstudie.
“Wageningen focust sterk op landbouw, irrigatie en het 
buitenland. Ik wilde ook meer weten over de Nederlandse 
watersector.” 
Bewust koos hij voor drie verschillende stages in verschillen-
de sectoren: een waterproject van de Nederlandse ambas-
sade in Bangladesh, een project van een kennisinstituut 
in Afrika. En via Royal HaskoningDHV werkte hij aan een 
masterplan over kusterosie in Colombia. “Na mijn afstuderen 
hakte ik de knoop door. Ik kon hier meteen aan de slag.”

WAAR
Middenin het traditionele Nederlandse polder- en 
 waterlandschap met op de achtergrond een satelliet-
grondstation. “Ik combineer namelijk het klassieke 
 watermanagement met GIS en Remote sensing. Dat laatste 
staat voor alles wat je op afstand kunt meten met behulp 
van satellieten, drones, sensoren enzovoorts. Hier in 
Nederland worden overal vele data verzameld. In andere 
werelddelen, zoals Azië, zijn data schaars. Dan bieden 

satellieten uitkomst. In Myanmar bijvoorbeeld wilden we 
weten waar, wanneer en hoeveel water nodig was voor 
de landbouw. Hoofdvraag was of er nu en in de toekomst 
genoeg water beschikbaar is voor alle gebruiksfuncties. 
Maar het waterverbruik van boeren wordt natuurlijk niet 
bijgehouden. Via satellieten verzamelde ik gegevens over 
welke gewassen op welke plek geteeld werden, waardoor 
we het waterverbruik voor irrigatie konden inschatten. 
Deze informatie gebruikten mijn collega’s vervolgens in het 
masterplan. Na afloop van het project heb ik een cursus 
gegeven aan de mensen daar, techneuten in dienst van 
overheid. Dat is ware kennisoverdracht. En bovendien erg 
leuk om te doen.” 

(TOEKOMST)DROOM
“Klimaat en de bijbehorende watergerelateerde problemen 
worden steeds urgenter. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig 
met landschapsherstel van een beekdal.  Rechtgetrokken 
beken weer laten meanderen. Water vasthouden om te 
kunnen gebruiken in droge periodes en toch afvoeren 
wanneer overlast dreigt. Daar gaat het om. Gemeenten, 
 luchthavens, grote bedrijven zijn momenteel onze grootste 
opdrachtgevers. De kennis die we vergaren over klimaat-
veranderingen en wat nodig is voor een klimaatrobuust 
beleid, wil ik op termijn ook gebruiken voor ontwikkelings-
landen. Zij zijn het kwetsbaarst. In tijden van grote droogte 
mogen wij ons zwembad niet meer bijvullen. Dáár vergaat 
de oogst en sterft het vee.” •

IK COMBINEER KLASSIEK WATERMANAGEMENT 
MET GIS EN REMOTE SENSING’

‘

TEKST BARBARA SCHILPEROORT

PICTURE

IN THE
Björn Bolhuis, (28), 

GEO/ICT-specialist Royal HaskoningDHV
Locatie: middenin een polder met op 

de achtergrond een satellietgrondstation
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erontreinigingen in de ondergrond, verdroging van veendijken, 
verzilting van het grond- en oppervlaktewater, een tekort aan 
koelwater, hitte- en droogtestress in de fruitteelt, kwellekken 
die het grondwatersysteem verstoren. En zo zijn er nog zo’n 
40 problemen die ons zoetwatersysteem bij langdurige droogte 
bedreigen. 

Architect Marco Vermeulen zette ze voor de negende editie van de Inter-
nationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) allemaal op een rijtje 
en noemt het resultaat - een animatie die vorige maand te zien was in het 
Keilepand in het Rotterdamse havengebied -‘best shocking’. “Je ziet in één 
oogopslag hoe omvangrijk de problematiek is.”
Dertig meter breed en 3,5 meter hoog had hij nodig voor een dwarsdoor-
snede van de Nederlandse delta, stroomopwaarts met het zicht op België, 
Duitsland, Frankrijk en in de verte de Alpen, waarop de problemen per 
deelgebied in rode blokjes worden gepresenteerd. 
“De Nederlandse delta is één grote watermachine, die we eeuwenlang 
geperfectioneerd hebben om het water van de drie grote rivieren zo snel 
mogelijk naar zee af te voeren”, betoogt de architect. “Die machine func-
tioneerde heel goed, totdat de klimaatverandering er zand in strooide.”
En toen kregen we, voor het eerst in de zomer van 2018, te maken met een 
tekort aan zoet water: droogte in de delta. 
Voor de IABR, een tweejaarlijkse internationale manifestatie over archi-
tectuur die zich richt op de toekomst van onze leefomgeving in tijden van 
klimaatverandering, was deze paradox aanleiding om er een IABR-Atelier 
aan te wijden. Vermeulen werd aangezocht als ‘lead designer’ en kreeg 
de opdracht om samen met zijn team te onderzoeken wat de mogelijk-
heden zijn om het waterbufferend vermogen van onze delta te vergroten in 
samenhang met andere transitieopgaven.   

Omslag in het denken
Dat betekent een omslag in het denken, realiseerde de architect zich. De 
geboren Brabander leerde voor het eerst met water te leven toen hij zich > 

V

Veel oplossingen zijn vooral 
technisch, de watermachine 
wordt verder geoptimaliseerd’

‘
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Marco Vermeulen (1972) 
studeerde architectuur en 
stedenbouwkunde aan de 
Technische Universiteit 
Eindhoven. In 1999 richtte 
hij zijn eigen bureau, Studio 
Marco Vermeulen, op in 
Rotterdam. Dat draagt 
bij aan projecten waarin 
vraagstukken op het gebied 
van de  energietransitie, 
 klimaatverandering, 
biobased economy en 
voedsel worden gekoppeld 
aan ruimtelijke kwaliteit. 
Voor zijn ontwerp van het 
Biesbosch Museumeiland 
ontving hij de Dutch Design 
Award. 

ZAND IN DE WATERMACHINE     
Biennale Rotterdam over droogte in de delta       

Voor de negende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) bracht 
architect Marco Vermeulen de problemen die de Nederlandse ‘watermachine’ bij droogte 
bedreigen in kaart. Oplossingen ziet hij zeker, maar die vergen wel een andere manier van 
denken, ook in de watersector. TEKST PAULINE VAN KEMPEN | FOTOGRAFIE PAULINE VAN KEMPEN, AAD HOOGENDOORN
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 zo’n twintig jaar geleden op het 
 Rotterdamse Noordereiland, midden 
in de Nieuwe Maas, vestigde. “Daar 
werden we regelmatig geconfronteerd 
met de uitdagingen die het wonen in de 
delta met zich meebrengt”, vertelt hij. 
Sindsdien is water ook in zijn werk 
een rode draad. “Een van de eerste 
opdrachten voor de IABR waarbij ik 
betrokken was, in 2005, ging over hoe 
we van Rotterdam een aantrekkelijke 
waterstad kunnen maken. Water niet 
als bedreiging maar als kans, was 
het motto. De waterveiligheidsopga-
ve werd gebruikt als hefboom voor 
ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld 
door de aanleg van waterpleinen en 
 rivieroeverparken.”
De opgave is nu precies omgekeerd, 
maar het principe is hetzelfde, meent 
hij. Er is niet te veel maar juist te 
 weinig water en ook dat biedt kansen 
om meerdere opgaven - de energie-
transitie, de voedselproductie, de 
verstedelijking - tegelijk aan te pakken 
én Nederland mooier te maken. 
“Voor mij is het nooit alleen water. 
Ons bureau is veel bezig geweest 
met energie, wij weten precies hoe 
de ondergrond in elkaar zit. Wat mij 
fascineert, is hoe alles met elkaar te 
maken heeft.”

Spons
Een natuurlijke delta, zegt  Vermeulen, 
werkt als een spons, die water op-
neemt in natte tijden en water  afstaat 
in droge tijden. Door menselijk 

ingrijpen is deze sponswerking echter 
tenietgedaan. “We hebben het sys-
teem zo ingericht dat we in natte tijden 
droge voeten houden en onze aard-
appels kunnen telen. Maar een spons 
moet ook gevuld worden. Als hij te lang 
uitdroogt, komen er scheurtjes in en 
neemt hij geen water meer op.”
En dat is wat we nu in onze delta zien 
gebeuren. “We zijn nog steeds aan het 
herstellen van de vorige zomer. De in-
filtratiemogelijkheid verdwijnt gewoon. 
De truc is om manieren te vinden om 
het water veel langer vast te houden.”
In ‘zijn’ IABR-Atelier zocht Vermeulen, 
samen met experts uit de watersector, 
naar perspectieven om de sponswer-
king te herstellen. Deze vergezichten 
worden in de animatie verbeeld in een 
tweede delta anno 2050, waarin beken 
weer meanderen, sparren op de hoge 
zandgronden zijn ingeruild voor eiken, 
berken en beuken en polderdaken, 
sponspleinen en retentieparken in de 
stad regenwater bufferen en voor ver-
koeling zorgen als het warm is. 
De tien verschillende perspectieven, 
voor evenzovele deelgebieden, zijn 
bedoeld als ‘bouwstenen’ voor een 
nieuwe zoetwaterstrategie. Die is niet 
alleen voor onze eigen Rijn-, Maas- en 
Scheldedelta toepasbaar, maar ook 
voor de Mekongdelta, de Sundarban-
delta en de Mississippidelta, schrijft 
IABR-directeur George Brugmans in 
zijn inleiding bij de tentoonstelling.  
“De problemen zijn vergelijkbaar, 
alleen de schaal verschilt.” 

Verzilting
Verzilting bijvoorbeeld is zo’n pro-
bleem dat wereldwijd, maar ook in ons 
land de drinkwatervoorziening en de 
landbouw in de kustgebieden ernstig 
bedreigt. Door de duinen te verbreden 
en te verhogen, neemt de grondwater-
stand toe. En een grotere zoetwaterbel 
biedt tegendruk tegen zoute kwel.  
“Het effect is enorm”, weet Vermeulen. 
“Bij 10 centimeter extra hoogte neemt 
de zoetwaterbel al met 4 meter toe.” 
Of neem de ‘ecologische woestijn’ die 
de Peel, het hoogveengebied op de 
grens van Brabant en Limburg, als 
gevolg van een monotone landbouw-
cultuur is geworden. In 2050 is dit in 
Vermeulens vergezicht een nat, open 
productielandschap dat niet alleen 
mensen, maar ook de ondergrond 
en het bodemleven voedt. De bodem 
leeft weer, vangt regenwater op, houdt 
water vast en gaat uitspoeling van 
meststoffen in grond- en oppervlakte-
water tegen. 
Nieuw zijn de oplossingen voor de 
watersector waarschijnlijk niet, nieuw 
is wel hoe ze nu zijn gekoppeld aan 
oplossingen voor andere opgaven, stelt 
de architect. Het is het hefboomeffect 
waarop hij eerder doelde: maatrege-
len om het waterbufferend vermogen 
te vergroten, kunnen bijdragen aan 
bijvoorbeeld duurzame verstedelijking, 
de overgang naar een kringloopland-
bouw, de reductie van CO2-uitstoot en 
de energietransitie. 
“Heel veel opgaves hebben een zoet-

watercomponent. Dat is dus ook een 
enorme hefboom om Nederland weer 
mooier te maken”, meent hij. “Uitein-
delijk gaat het om het stapelen. Daar 
kunnen we de komende dertig jaar 
wel zoet mee zijn. Ik ben hoopvol dat 
dat gebeurt als de landbouwtransitie 
plaatsvindt.” 
Een cultuuromslag is dan wel nodig, 
waarschuwt Vermeulen. Ook in de wa-
terwereld. “Veel oplossingen zijn voor-
al technisch: er wordt zoet water in de 
ondergrond geïnjecteerd. Dat is bij-
voorbeeld wat er bij COASTAR gebeurt 
(zie het kader, red). De watermachine 
wordt verder geoptimaliseerd. Maar 
eigenlijk is dat  symptoombestrijding.”
“Ik denk dat we terug moeten naar een 
meer natuurlijke situatie. We moeten 
het landschap en de ondergrond leren 
lezen en het gebruik daarop aanpas-
sen. Als we bijvoorbeeld op de Zeeuw-
se eilanden voor een andere teelt 
kiezen, hoeven die niet langer aan het 
zoetwaterinfuus. Alleen dat woord al.”•

VIER PROJECTEN 
‘Droogte in de delta’ was de eerste 
tentoonstelling van de negende editie 
van de Internationale Architectuur 
Biennale Rotterdam (IABR), ‘DOWN TO 
EARTH’, die vanwege de coronapande
mie is uitgevouwen over een periode 
van 10 maanden. 
Tot en met de zomer van 2021 laat 
een serie tentoonstellingen in het 
Keilepand in het Rotterdamse Merwe 
Vierhavensgebied zien hoe water en 
 energiegerelateerde opgaven kunnen 
worden ingezet als hefboom voor 
andere opgaven. Die aanpak geldt ook 
voor de projecten die de IABR onder de 
noemer ‘Water as Leverage for Resilient 
Cities’ samen met de Nederlandse 
watergezant Henk Ovink in Azië is be
gonnen (www.iabr.nl).  
Voor ‘Droogte in de delta’ selecteerde 
curator George Brugmans ook vier 
reeds lopende projecten die bijdragen 
aan een duurzame zoetwatervoor
ziening.  

COASTAR
Onderzoeksinstituten KWR, Deltares en 
Arcadis werken samen met bedrijven en 
overheden aan grootschalige onder
grondse opslag van zoet water. Ook 
wordt onderzocht of brak grondwater 
kan worden ontzilt om er drinkwater van 
te maken. Door dit water in de duinen te 
winnen, kunnen de zoetwatervoorraden 
hier worden vergroot en neemt het risico 
op zoutschade voor de landbouw in de 
polders af. In de stad helpt de opslag van 
regenwater in de ondergrond om water
overlast en verzilting van het grond
water te verminderen. Op vier locaties in 
ZuidHolland komen pilots. 

PANORAMA WATERLAND
Samen met landschapsarchitecten en 
andere partners onderzoekt Vitens hoe 
het op een duurzame manier drink water 

kan blijven winnen voor 5,7 miljoen 
klanten in Noord en OostNederland. 
Een gebied wordt daarbij benaderd als 
een eeuwige waterbron; watersysteem 
en bodem zijn leidend voor de inrichting 
en het grondgebruik. Het concept is 
uitgewerkt voor de Sallandse Heuvelrug, 
waar het neerslagoverschot met wadi’s 
wordt vastgehouden en de sponswerking 
van de bodem wordt versterkt. Het plan 
werd dit najaar uitverkoren voor de EO 
Wijersprijs. 

WATERMOZAÏEK GROENE HART
Stuurgroep Groene Hart onderzocht hoe 
een toekomstbestendiger waterbeheer 
mogelijk is door bij de bodemconditie te 
beginnen. Niet het landgebruik, maar 
het peilbeheer en de gesteldheid van 
de ondergrond zijn daarbij sturend. Per 
bodemtype is bekeken wat het beste 
peilbeheer is om bodemdaling, CO2uit
stoot, verzilting en de gevolgen van 
droogte tegen te gaan. Vervolgens zijn 
daar passende vormen van landgebruik 
aan gekoppeld. Dat levert een  gevarieerd 
landschap op, waarin  cultuurhistorische 
elementen als kades, bruggen en mo
lens behouden blijven. 

SPONSTUIN 
Het Rotterdamse ontwerpbureau De 
Urbanisten legde anderhalf jaar geleden 
een cirkelvormige Sponstuin aan tegen
over het Keilepand, het onder komen 
van de IABR. Het experiment moet 
uitwijzen hoe een aantrekkelijke groene 
buitenruimte in de stad kan functione
ren als een spons, die water opzuigt 
en vasthoudt bij hevige regen. In vier 
vlakken wordt getest met verschillende 
grondsoorten, verschillende beplanting 
en met toevoeging van substraat. Ook 
zijn er vier verschillende wadi’s. De 
gemeente Rotterdam wil de resultaten 
gebruiken voor de vergroening van de 
stad.   

ZAND IN DE WATERMACHINE

Doorsnede van de 
Nederlandse delta, met de 
stroomgebieden van Rijn, 
Maas en Schelde

2020. Het huidige zoetwatersysteem van de 
Nederlandse delta ten tijde van langdurige droogte

We moeten het landschap en de 
ondergrond leren lezen en het gebruik 
daarop aanpassen’

‘



van de Zeeuwse deltadijken. In 1953 
kreeg hij helaas gelijk. Maar daarna 
lag wel binnen vier jaar het Deltaplan 
klaar. Zo’n gevoel van urgentie hebben 
we ook nu nodig, nu we te maken 
hebben met langduriger droogte, 
stortbuien, zeespiegelstijging, met 
alle ingrijpende gevolgen ervan. 
Veranderingen komen pas op gang 
als we als maatschappij de urgentie 
voelen. Met alleen beleid komen we 
er niet. We hebben behoefte aan lef 
en langetermijnvisie. Het hangt naar 
mijn stellige mening niet op enkel 
technologie. Technische oplossingen 
zijn er genoeg. Het gaat om de mens-
kant. De urgentie noopt tot ander 
gedrag en andere keuzes maken, snel 
en doortastend gedurfde besluiten 
 nemen. De uitvoering kost tijd, decen-
nia, net als bij het Deltaplan.”

WELKE KEUZES ZIJN DAN 
 NODIG?
‘’Het belangrijkst zijn keuzes in de 
landbouw. In de twintigste eeuw 
hebben we grootschalige landinrich-
tingsprojecten gezien. Ik denk dat we 
die opnieuw nodig hebben, maar dan 
in omgekeerde richting. Een water- en 

landbouwtransitie, die op plekken zal 
leiden tot meer natuur of de teelt van 
andere gewassen. De droogte moeten 
we te lijf. Regen valt er genoeg, we 
gaan alleen niet slim met water om. 
Verder is meer beleid nodig over waar 
gebouwd kan worden, en vooral meer 
handhaving van de daarover gemaakte 
afspraken. Géén woningbouw in de 
uiterwaarden of op natte, lage plekken 
van het land. Ik pleit voor ‘functie volgt 
peil’. Het aloude ‘peil volgt functie’ is 
niet langer houdbaar. Niet alles kan 
overal. Het watersysteem is niet onbe-
perkt maakbaar.”

HOE GAAN WE DAT REGELEN?
“Niet alleen in de kabinetsplannen, 
ook in de verdeling van de ministers-
posten moet water een sterke plek 
krijgen, en in samenhang met andere 
grote issues bekeken worden. Het 
gaat niet slechts om waterveilig-
heid (‘waterstaat’) maar ook om de 
nieuwe vraagstukken. Die zijn nauw 
 verbonden met ruimtelijke ordening 
– waar we ook al geen minister meer 
voor hebben –, met natuur, landbouw, 
 woningbouw, energietransitie. We 
hebben een ministerie van WROK 

 nodig: Water, RO en Klimaat. Mis-
schien moeten we een iets positie-
vere naam verzinnen, maar met zo’n 
ministerie zetten we het onderwerp 
meteen op de politieke én publieke 
agenda.”

HOE KRIJGEN WE DE POLITIEK 
ZOVER?
“In de maatschappij neemt de aan-
dacht voor water gelukkig langzaam 
toe. Maar van mij mag het best een 
tikkie sneller. Laat niet alleen in het 
nieuws de problemen zien, maar 
vertel ook wat er gaande is, aan 
welke nationale en internationale 
oplossingen we werken en wat het 
belang ervan is. De watersector heeft 
grote behoefte aan jonge mensen. 
Deskundig en betrokken, flexibel, 
creatief. Laat zien dat water  boeiend 
is en sexy. Politieke aandacht helpt 
daarbij.  Politici zijn snel bang voor 
hun  politieke hachje. Dat is ook 
 begrijpelijk. En toch: hoe mooi zou 
het zijn als na maart 2021 een nieuw 
kabinet van water een langetermijn-
speerpunt weet te  maken? Het is 
meer dan noodzakelijk.”•
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Het woord ‘water’ kwam dit jaar niet één keer voor in de 
Troonrede. Dit terwijl de oude én de nieuwe waterproble
men urgent zijn. Heeft het kabinet dan geen plannen voor 
de watersector? Jos Peters, managementconsultant 
water bij Royal HaskoningDHV, vindt dat water een promi
nente plek moet krijgen in de verkiezingsprogramma’s en 
in de komende kabinetsformatie, én een speerpunt moet 
zijn voor de lange termijn.

‘WATER VERDIENT EEN 
MINISTERIE VAN WROK’

PODIUM COÖRDINATIE: MIRJAM JOCHEMSEN | BEELD ISTOCKPHOTO

WAAR GAAT HET MIS TUSSEN 
DE POLITIEK EN ‘WATER’? 
“Ik vertel niks nieuws als ik zeg dat 
water essentieel is: voor de inrichting 
van ons land, voor het bedrijfsleven, 
voor de natuur, voor de drinkwater-
voorziening. Toch is het opvallend 
afwezig in de politiek, en in de presen-
tatie van de miljoenennota, waar het 
geld wordt verdeeld. Veel aandacht 
is nu gericht op de coronacrisis, die 
geld als water laat vloeien. Droogte, 
bodemdaling, zeespiegelstijging – het 
verdwijnt allemaal in de coronastress. 

En dat in een periode dat de verkie-
zingsprogramma’s worden ingevuld 
en er straks een kabinet moet worden 
geformeerd.”

WAAROM GEBEURT ER IN DE 
PRAKTIJK TE WEINIG?
“Rond de problemen door droogte 
en klimaatverandering is het gevoel 
van urgentie alweer opgedroogd. Dat 
verschijnsel kennen we: bijna een 
eeuw geleden waarschuwde Rijks-
waterstaat-ingenieur Johan van Veen 
decennialang voor de slechte staat 

REAGEREN? IDEEËN? 
Ga naar h2owaternetwerk.nl/h2opodium/opinie.
Uit verbazing en teleurstelling over de afwezigheid van elke aandacht 
voor water in de Troonrede, schreef Jos Peters een Open brief aan de 
Koning. Ook die vindt u op h2owaternetwerk.nl/h2opodium/opinie.

DROOGTE, BODEMDALING, 
ZEESPIEGEL STIJGING - HET VERDWIJNT  
ALLEMAAL IN DE CORONASTRESS

HOE MOOI ZOU HET ZIJN 
ALS EEN NIEUW KABINET 
VAN WATER EEN LANGE-
TERMIJN- SPEERPUNT 
WEET TE MAKEN? 

Jos Peters,
adviseur Water
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e stoet van kranen en 
graafmachines die door 
het Groninger land trekt, 

is aangekomen bij Ten Post. De 
 karavaan legt transportleidingen 
voor  industrie- en drinkwater, van 
 Garmerwolde via  Appingedam 
richting de Eemshaven. Met de 
uitbreiding van het leidingnet willen 
Waterbedrijf Groningen en indus-
triewaterdochter North Water de 
watervoorziening in Noordoost- 
Groningen ‘versterken en verduur-
zamen’.
Het industriewater is afkomstig 
uit het Eemskanaal ter  hoogte 
van de rioolwaterzuivering in 
 Garmerwolde. Op het terrein van 
de rwzi van Waterschap Noorder-
zijlvest laat North Water een 
zuiverings installatie bouwen om 
het kanaalwater geschikt te maken 
voor gebruik door de industrie in de 
Eemshaven. Daar neemt de be-
drijvigheid toe en dus ook de vraag 
naar koel- en proceswater.
Het besluit om gebruik te maken 
van water uit het Eemskanaal is 
gebaseerd op duurzame  motieven, 
op deze manier wordt geen  gebruik 
gemaakt van bronnen voor de 
drinkwatervoorziening.  Bovendien 
onderzoekt North Water met 
 Noorderzijlvest de mogelijkheid om 
op termijn ook effluent te gebruiken 

voor de industriewaterlevering aan 
de bedrijven in de Eemshaven.
De aanleg van de transportleidingen 
is een hele klus. Het land van 80 
grondeigenaren wordt doorkruist en 
op het tracé liggen wegen, kanalen, 
auto- en spoorwegen, obstakels die 
ondergronds middels persing of bo-
ring moeten worden genomen. Het 
aanvankelijke plan om omwonenden 
tijdens  bijeenkomsten bij te praten 
over de werkzaamheden is door 
de corona crisis grotendeels in het 
water  gevallen. Informatie wordt nu 
 online gezet of verspreid per post.  
Als de installatie klaar is en de 
28 kilometer lange transportlei-
ding is gelegd, pompt North Water 
jaarlijks miljoenen kubieke meters 
 industriewater van Garmerwolde 
naar de Eemshaven. Het streven 
is om in het eerste kwartaal van 
volgend jaar te beginnen met de 
levering van industriewater.
Waterbedrijf Groningen legt ge-
lijktijdig een 44 kilometer lange 
 leidingen aan in grotendeels 
hetzelfde tracé. Met deze tweede 
transportleiding voor drinkwater 
investeert het waterbedrijf in een 
‘robuuste drinkwaterinfrastructuur’ 
in Noordoost-Groningen. “Op deze 
manier zorgen we ervoor dat de 
leveringszekerheid blijft gewaar-
borgd,” zegt het waterbedrijf.

D

EEN STOET VAN 
KRANEN LEGT 
WATERLEIDINGEN 
IN GRONINGEN   
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Hoogstandje  

OH
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tel: je hebt de opdracht om een 
dijkentalud te maaien maar ziet 
dat niet zitten omdat de klapro-

zen in bloei staan. Je verdedigt een 
ontwerp dat rivierverruiming met 
natuur-ontwikkeling combineert.  
Of je schrijft een visie om het ver-
drinken van 500 vierkante kilometer 
intergetijdengebied te voorkomen. 
Welke argumenten gebruik je?
Dit zijn voorbeelden van wat ik 
noem het natuurvraagstuk, in mijn 
optiek momenteel het meest com-
plexe en meest politiek gevoelige 
vraagstuk in de waterwereld. 
Je kan je beroepen op wetgeving. 
Wetgeving werkt. In de VS stopte de 
Endangered Species Act de aanleg 
van nieuwe stuwdammen. In Neder-
land is er de Wet Natuurbescher-
ming. Een diersoort die uitsterft 
stemt mij intens droevig: goed dat 
er wetgeving voor is. Soortbescher-
ming dekt echter maar een klein 
deel van de dagelijkse afwegingen. 
Bovendien, je moet ook zelf naden-
ken.
Je kan natuur in een kosten-baten 
beschouwing opnemen. Een mooie 
tak van sport. Ecosystem  Services 
drukken natuurdiensten uit in 
euro’s, een natuurpuntensysteem 
vergelijkt waarde van natuurplan-
nen met elkaar, de saldobenadering 
rekent uit wat natuur kost. Nuttig, 
maar ‘the purpose of  mathematical 
programming is insight, not num-
bers’, schreef David Geoffrion in 

1976. Het natuur-
vraagstuk is een 
ethisch vraagstuk 
dat zich niet laat 
uitrekenen.
Een inmiddels 
onbetwist ethisch 
vraagstuk is de 
afschaffing van de slavernij. Schrik 
niet: ik ga dit vraagstuk vergelijken 
met het natuurvraagstuk om twee 
punten te maken.
Veel argumenten vóór slavernij 
 waren net zo economisch als nu 
veel argumenten tégen natuur-
ontwikkeling. De weerstand zit in 
verschuivende verhoudingen. In 1850 
was in de VS de  marktwaarde van 
slaven 150 procent van het Ame-
rikaanse nationale inkomen: het 
verdampen daarvan gaf vanzelfspre-
kend frictie, maar de economie is 
er uiteindelijk beter van geworden. 
Als we, bijvoorbeeld, in Nederland 
al het buitendijks landbouwgebied 
tot natuur maken, gaat er 1 procent 
van het landbouw areaal verloren. 
Ook dat geeft frictie, en ook dat zal 
de economie op lange termijn juist 
verbeteren. Buitendijks is landbouw 
laagproductief en buitendijkse  natuur 
is juist hoogwaardig.
Iets heeft alleen duurzame waarde 
als ikzelf én mijn nageslacht erin 
blijven geloven. Een slaaf kostte in 
1850 zo’n 20.000 hedendaagse  
euro’s, maar als ik nu een slaaf ca-
deau krijg voel ik me geen cent rijker. 

Er kan best ooit een moment 
komen dat we niet alleen slavernij 
verwerpelijk achten maar ook het 
eten van vlees: veeteelt is energie-
verslindend, milieubelastend, 
 ruimtevragend, CO2-uitstotend 
en dierenleedberokkenend. Dit 
zijn  serieuze bezwaren die jonge 
mensen steeds belangrijker vinden. 
Als veeteeltlandbouw vervalt komt 
meer dan de helft van de landbouw-
grond vrij en dit zal dan vooral 
natuur worden. 
Een wereld met minder landbouw 
en meer natuur is geen utopie, 
 zoals een wereld zonder slavernij 
dat in de middeleeuwen achteraf 
ook niet was.  
Als je je als natuurminnende water-
professional moet verantwoorden, 
laat je niet gek maken door utilitaire 
argumenten zoals verloren land-
bouwopbrengsten. Denk verder.

Ties Rijcken is innovator en publicist

HET NATUURVRAAGSTUK

S 

Schrik niet van een vergelijking 
tussen natuurherstel en het 
afschaffen van de slavernij 

COLUMN  TIES RIJCKEN Foto M
arcel M
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Bij GMB BioEnergie halen we 
zoveel mogelijk energie uit 
zuiveringsslib. Al ruim 30 jaar zijn 
we gespecialiseerd in het continu, 
duurzaam en efficiënt verwerken 
van organische reststromen. 
We produceren op biobased wijze 
groene mest stoffen en 
biobrandstof. Samen met onze 
opdrachtgevers werken we zo aan 
een circulaire economie.  

Meer weten?
Kijk op www.gmbbioenergie.eu 
of bel 088 88 54 300.

ZUIVERINGSSLIB, 
DAAR KRIJG JE 
ENERGIE VAN! 
Duurzaam, zeker en e�  ciënt.

Mous Waterbeheer werkt dagelijks aan nieuwbouw, renovatie en onderhoud 
van gemalen, sluizen en bruggen. Onze jarenlange ervaring en expertise in 
telemetrie, elektrotechniek, werktuig bouwkunde en civiele techniek zetten 
we in voor toonaangevende projecten door heel Nederland. MOUSWATERBEHEER.NL

Gevoel  
voor  
water
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Waterschappen 
lanceren 
etalagewebsite 
met innovaties

EnviroChemie bouwt zuiveringsinstallatie op terrein 
Chemours

PHARIOproeffabriek voor afbreekbaar bioplastic kan beginnen

Van autonome datagestuurde waterzuive
ringen tot circulair baggeren en van een 
Perceelwijzer tot een robot die 3Donder
watermodellen levert. Deze en andere 
innovaties zijn vanaf 1 oktober te vinden 
op Winnovatie.nl, een innovatieplatform 
van waterschappen en andere water
organisaties.

Winnovatie.nl is een initiatief van Het 
Waterschapshuis, STOWA en de Unie van 
Waterschappen. Het achterliggende idee  

is kennis delen. Door onderzoeken en inno-
vaties centraal te delen, zien waterschap-
pen en andere deelnemende waterorga-
nisaties in één oogopslag van elkaar waar 
ze mee bezig zijn en kunnen ze makkelijk 
contact met elkaar leggen. Ook mikken de 
waterschappen erop dat ze met het plat-
form externe partijen weten te interesseren 
voor participatie in innovatieprojecten.
De initiatiefnemers stellen dat de ‘etalage-
website met innovaties’ laat zien in welk 
stadium een project zich bevindt, van 

onderzoek, tot proof of concept, tot pilot, 
tot implementatie. Verder staan eventuele 
projectpartners vermeld en is het mogelijk 
direct contact te leggen met de project-
leider van dienst.
De initiatiefnemers willen via winnovatie.
nl samenwerkingen tot stand brengen met 
externe partners zoals bedrijven,  start-ups, 
kennispartners, onderwijsinstellingen, 
non-profitorganisaties. Deze kunnen rea-
geren op ‘challenges’ die waterschappen 
publiceren op de website.

EnviroChemie bouwt op het fabriekster
rein van Chemours in Dordrecht een af
valwaterzuivering. De installatie vervangt 
de tijdelijke zuivering die het chemie
bedrijf heeft geplaatst om het afvalwater 
dat vrijkomt bij de productie van fluor
polymeren en elastomeren te zuiveren.

De zuivering van Chemours ligt onder 
een vergrootglas door vervuiling van het 
oppervlaktewater met stoffen die vrijkomen 

bij de GenX-techniek die het chemiebedrijf 
toepast. De GenX-stoffen zijn aangemerkt 
als ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Door deze 
ZZS-status moet het bedrijf voorkomen dat 
deze stoffen worden uitgestoot en als dat 
niet haalbaar is moet het de emissie zoveel 
mogelijk beperken. 
De tijdelijke installatie heeft de lozing van 
fluororganische stoffen van de GenX-tech-
nologie naar de rioolwaterzuivering van het 
Waterschap Hollandsche Delta terug-

gebracht met meer dan 99,9 procent, stelt 
het chemiebedrijf.
EnviroChemie vervangt deze tijdelijke 
installatie nu door een chemisch-fysische 
zuiveringsinstallatie met grotere capa-
citeit. De installatie zal gemiddeld 60 m3 
(60.000 liter) per uur aan afvalwater zuive-
ren gedurende 24 uur per dag, 365 dagen 
per jaar, met een maximale capaciteit van 
120 m3 per uur. Het is de bedoeling dat de 
zuivering medio 2022 in bedrijf is. 

Vanaf eind volgend jaar wordt in 
 Dordrecht duurzaam bioplastic gepro
duceerd uit zuiveringsslib, industrieel 
afvalwater en voedselresten. De samen
werkingspartners, waaronder vijf water
schappen, hebben afspraken gemaakt 
over de bouw van een proeffabriek als 
vervolg op het PHARIOproject.

Het plan voor zo’n proeffabriek was begin 
vorig jaar al bekend, maar het had nogal 
wat voeten in de aarde om het benodigde 
budget van 4,5 miljoen euro bijeen te bren-
gen, vertelt projectleider Leon Korving van 
waterschap Brabantse Delta. Dat bedrag 
wordt nu, naast diverse subsidiepotjes, 
ingebracht door het Friese bedrijf Paques, 

afvalverwerker HVC en de vijf waterschap-
pen, die elk 500.000 euro bijdragen.
Zij willen in Dordrecht PHBV gaan produ-
ceren, een volledig afbreekbaar en duur-
zaam bioplastic. Dat wordt met behulp van 
bacteriën gemaakt uit organische afval-
stromen, zoals zuiveringsslib, industrieel 
afvalwater en voedselresten.
Met het prijswinnende pilotproject  PHARIO, 
dat in 2016 draaide op de rioolwater -
zuive ring Bath van waterschap Brabantse 
Delta, is bewezen dat het lukt om PHBV 
uit  afvalwater te produceren. “Voor de 
markt bleek het echter nog iets te vroeg”, 
aldus Korving. “Er zijn wel  verschillende 
 afnemers die het product op eigen kos-
ten wil testen, maar ze willen nog niet 

 investeren in de productie.”
De proeffabriek in Dordrecht moet het 
materiaal voor die testen gaan leveren. 
De schaal is vijftig maal groter dan die in 
de pilot, waardoor het mogelijk wordt om 
batches van circa 100 kilo te leveren.
De proeffabriek, die naar verwachting 
eind 2021 wordt geopend, komt naast 
de  slibverwerkingsinstallatie van HVC in 
Dordrecht te staan. Vetzuurrijke stromen 
worden gebruikt voor de voeding van de 
bacteriën in het slib die het bioplastic 
‘produceren’. Zij slaan deze vetzuren op 
als PHBV, een natuurlijk polyester. Dit kan 
er als een  poeder uitgehaald worden en 
gebruikt  worden voor verschillende toe-
passingen.

Flomar HF (Highperformance flotatie voor zwaar vervuilde afvalwaterstromen)

Emissieloze inspectieboot van kunststof 
Het team nautisch beheer van watercyclusbedrijf Waternet 
heeft een nieuw  inspectievaartuig in gebruik genomen. Het 
is een electrische highdensity polypro pylene inspectieboot, 
gemaakt dus van plastic en zonder emissie. 
Het vaartuig is vernoemd naar Pieter Kruiswijk, de vorig jaar 
overleden waterschapsbestuurder, die een belangrijke rol 
heeft gespeeld in het schoonmaken van de rivier de Vecht.  
De ‘Pieter Kruiswijk’ wordt op de Vecht en andere (doorgaan-
de) vaarwegen gebruikt voor toezicht op wetten, voorschriften 
en afspraken.
Het schip inspecteert met side scan apparatuur de vaar-
wegen. Met ipad en gps worden obstakels, vegetatie en 
betonning in beeld gebracht, dit om een veilig scheepvaart te 
kunnen waarborgen.  

NR10 NOVEMBER 2020



 
WATERTECHNIEK
TECHNISCHE INFORMATIE UIT DE WATERSECTOR

Duurtest voor nieuw zuiveringsconcept CoRe 
Het afvalwaterzuiveringsconcept CoRe 
wordt een jaar lang getest op de riool
waterzuiveringsinstallatie in Roermond. 
De bedoeling van de pilot is om de 
stabiliteit en prestaties van de innova
tieve technologie aan te tonen. Volgens 
Waterschapsbedrijf Limburg is de CoRe 
technologie van strategisch belang voor 
de toekomstige ontwikkeling van de 
afvalwaterketen.

CoRe is de afkorting van ‘concentrate, 
 recover & reuse’. Waterschapsbedrijf 
 Limburg (WBL) spreekt over ‘the next 
generation’ afvalwaterzuivering. Het 
concept staat volgens WBL voor een totaal 
zuiveringsconcept, waarbij  verschillende 
producten uit het afvalwater worden 
gewonnen voor hergebruik. De kern is een 
fysisch-chemische methode om water en 
vuil van elkaar te scheiden. Daarvoor wordt 
een innovatieve combinatie van de mem-
braantechnologieën ‘forward osmose’ en 
‘reverse osmose’ gebruikt.
De kern van het CoRe-concept wordt 
gevormd door een innovatieve combinatie 
van twee membraanprocessen: ‘forward 
 osmose’ (FO) ofwel directe osmose en 
‘reverse osmose’ (RO) ofwel omgekeerde 

osmose. Vanwege de gebruikte spiraal-
gewonden membraanmodules is momen-
teel eerst nog een voorbehandeling nodig. 
Er wordt een fijnzeef gebruikt om verstop-
ping van de membranen te voorkomen.
In de eerste stap (forward osmose) wordt 
schoon water via een semi-permeabel 
FO-membraan aan het gezeefde afvalwater 
onttrokken door aan de andere zijde van 
het membraan een sterk geconcentreerde 
zoutoplossing aan te brengen. Deze sterke 
zoutoplossing wordt de ‘draw solution’ 
(trekvloeistof) genoemd. Vanwege het 
concentratieverschil tussen afvalwater en 
zoutoplossing zal water uit het afvalwater 
via het membraan naar de zoutoplossing 
diffunderen om het concentratieverschil op 
te heffen. Dit is een natuurlijk proces dat in 
principe geen energie kost of kunstmatige 
druk vereist, aldus WBL. Op deze manier 
wordt het afvalwater ingedikt en de zout-
oplossing verdund.

Tweede stap
In de tweede stap (reverse osmose) 
wordt het water via een eveneens semi- 
permeabel RO-membraan onder hoge 
kunstmatige druk weer uit de zoutoplossing 
geperst. Het permeaat van deze RO-stap 

is zeer schoon water dat nauwelijks nog 
vervuiling bevat.
De zoutoplossing wordt in de RO weer 
opgeconcentreerd en kan daarna opnieuw 
worden gebruikt in de FO-stap. Deze oplos-
sing dient dan ook slechts als intermediair 
tussen het FO- en RO-membraan en wordt 
in principe niet verbruikt.
Het concentraat dat ontstaat aan de 
afvalwaterzijde van het FO-membraan zal 
steeds verder worden ingedikt. Hierdoor 
is dit beter te behandelen met bijvoor-
beeld anaerobe technieken waarbij biogas 
 geproduceerd wordt. Ook kunnen uit 
deze beperkte, geconcentreerde stroom 
 efficiënter nutriënten teruggewonnen 
worden. Bovendien leent de kleinere 
volumestroom zich beter voor bijvoorbeeld 
nabehandeling met oxidatieve of adsorp-
tieve technieken voor de verwijdering van 
 microverontreinigingen, zoals medicijn-
resten en hormoonverstorende stoffen.
In de pilotinstallatie worden voor beide 
stappen commercieel te verkrijgen spiraal-
gewonden membraanmodules gebruikt. 
Volgens Waterschapsbedrijf Limburg is in 
de toekomst toepassing van andere mem-
braanmodules echter geen belemmering 
voor dit procedé.
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De pilot
installatie  
van CoRe,  
‘the next 
generation’ 
afvalwater
zuivering
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Een gemiddeld waterbedrijf is 2 tot 3 dagen kwijt aan het kweken 
van bacteriën op voedingsbodems. Bovendien detecteert deze 
methode slechts tot 1% van de watergedragen bacteriën in een 
monster. Er is verandering op komst, want de flowcytometer staat 
voor een snellere en volledigere analyse. 

De flowcytometer, Cube 6, kan in 15 minuten alle bacteriën in het water 
analyseren. Daarnaast is de automatische uitlezing op het systeem 
ideaal voor de bacteriële kwaliteitscontrole van watermonsters. 

Flowcytometrie is ook in staat om levensvatbare maar niet-cultuurbare 
(VBNC) bacteriën op te sporen. Door de hoge resolutie de flowcytometer 
kunnen alle aanwezige bacteriën (LNA, laag nucleïnezuur en HNA, hoog 
nucleïnezuur bacteriën) worden gedetecteerd. De LNA / HNA-cel-
aantallen verschillen van water tot water en zijn daarom een soort 
“vingerafdruk” van het monster. 

De CyStain BacCount-reagentia zijn geschikt om bacteriën van ver-
schillende watermonsters te controleren, zoals drinkwater, grondwater, 
leidingwater, bronwater, industriewater (e.g. verdunning van grond-
stoffen), zeewater, water voor reiniging en koelprocessen. 

Wil je meer weten over onze totaaloplossing? We helpen je graag verder. 

Kwantificeer bacteriën in minuten in plaats van dagen

Verder BV
Leningradweg 5 
9723TP GRONINGEN

Telefoon +31 (0)50-5495900
E-Mail sales@verder.nl
Web www.verder.nl 

De Verderflex Dura heeft nu een iDura optie - een complete 
“gebruiksklare” Dura slangenpomp inclusief een IP66-om-
vormer en een geïntegreerde slangbreuksensor.

De omvormer is uitgerust met een potentiometer voor fijnregeling 
van het toerental (capaciteit), een schakelaar voor vooruit - stop - 
achteruit en een aan/uit-schakelaar. Bovendien geeft het digitale 
display informatie over de ingestelde frequentie (Hz), het stroom-
verbruik (A), het opgenomen vermogen (P) en de afgiftesnelheid in 
l/u en de draairichting. De Vector-omvormer heeft geen onafhanke-
lijk aangedreven ventilator nodig en heeft beschermingsklasse IP66 
(motor: IP55). 

De verschillende maten bereiken een breed capaciteitbereik van 
2-22,5 l/u (iDura 5) tot 235-2.744 l/u (iDura 35) en zijn verkrijg-
baar in 1- en 3-fasen uitvoering. Externe besturing via 4-20 mA is 
standaard mogelijk. Digitale besturingsopties (bijv Modbus® RTU, 
CANopen, Profibus) zijn als optie verkrijgbaar.

Dankzij de geïntegreerde frequentieomvormer kan de veelzijdige 
Dura slangenpomp in bijna alle branches nog flexibeler worden 
ingezet voor diverse doseer- en overslagtaken. Ook de korte 
levertijden van de standaarduitvoering maken de pomp bijzonder 
aantrekkelijk.

NIEUW: Verderflex iDura voor Dura 5 tot 35 met IP66-omvormer

H2O-PLATFORM (ADVERTORIALS)

Website:

YouTube:



AFVAL? NEEEEE, 
GRONDSTOFFEN!     

Tapijttegels, scrubcrème en pikstenen 
voor kippen, allemaal toepassingen  
van reststoffen uit de watersector.  
Toch stuiten circulaire koplopers op 
lineaire barrières.      

De term afval kan echt 
niet meer. Reststoffen 
dan? Nee, grondstoffen 
in de circulaire econo
mie. Drinkwaterbedrij
ven en waterschappen 
ontwikkelen steeds 
meer toepassingen 
voor ‘bijproducten’ van 
hun primaire proces
sen. Maar circulaire 
koplopers stuiten op 
lineaire barrières. Het 
kost grote moeite om 
van het stempel afval 
af te komen. 

TEKST HANS OERLEMANS 
BEELD ISTOCKPHOTO E.A.
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onder corona had  AquaMinerals 
dit jaar het 25-jarig bestaan 
gevierd. Dat wordt nu juli 2021. 
Alle reden voor een feest, want er 
is veel bereikt. In 1995 besloten 
de toen nog ruim 20 drinkwater-

bedrijven een organisatie op te richten 
om samen afzetkanalen te vinden voor 
alles wat achterblijft bij de productie van 
drinkwater. Dat werd de Reststoffenunie 
 Waterleidingbedrijven, in 2016 omgedoopt 
in AquaMinerals.
Huidig directeur Olaf van der Kolk vertelt 
over de motieven om de krachten te bunde-
len. “Het was erg duur om van reststoffen 
af te komen. Elk bedrijf had eigen contrac-
ten met afvalverwerkers. Bovendien werd 
steeds vaker de vraag gesteld: Wat gebeurt 
er eigenlijk mee? Zodra de vrachtwagens 
de poort uitreden, was er nauwelijks nog 
zicht op. Zo ontstond het plan om de afvoer 
via één organisatie te laten lopen. Dat lever-
de schaalvoordelen op, betere controle en 
meer transparantie. De opdracht was ook 
om hoogwaardige toepassingen te ontwik-
kelen voor hergebruik.”  
Fast forward naar 2020. AquaMinerals heeft 
nu 14 participanten: 11 drinkwaterbedrijven 
en recent 3 waterschappen. In 2018 trad Aa 
en Maas als eerste toe, later gevolgd door 
Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 
In 2019 werd ruim 264.000 ton stoffen 
afgezet bij een omzet van € 11,1 miljoen. 
 AquaMinerals zoekt afnemers, sluit con-
tracten, regelt de logistiek, doet onderzoek 
naar nieuwe opwerktechnieken én lobbyt 
voor betere regelgeving. 
Veruit de grootste stofstromen zijn calciet 

en waterijzer. Bij de productie van drinkwa-
ter worden kalk en ijzer aan het ruwe water 
onttrokken. Voor beide bijproducten zijn 
inmiddels veel toepassingen en klanten (zie 
kader). Hergebruik levert milieuwinst op, 
maar ook winst in klassieke zin. Onder de 
streep staan bij deze stoffen zwarte cijfers.  

Afvalstatus af
Aan dit succes is jarenlang gewerkt. Een 
grote bottleneck bij het vermarkten van 
reststoffen is de wettelijke status. Alles 
wat achterblijft bij een productieproces 
wordt al snel gezien als afval. Stoffen die 
eruit worden teruggewonnen blijven afval. 
Opslag, vervoer, handel en verwerking zijn 
aan strenge regels gebonden, wat leidt tot 
hoge administratieve lasten. Om van de 
afval status af te komen, moet stevig onder-
bouwd worden dat de stof of een bijproduct 
is of na bewerking geen afvalstof meer is 
(einde-afval). Daarvoor gelden uitgebreide 
criteria.   
“Wij hebben een haat-liefdeverhouding met 
wet- en regelgeving,” zegt Van der Kolk. 
“Milieuwetten beschermen de veiligheid en 
gezondheid van mens en milieu en ordenen 
de markt. Daar is geen discussie over. Maar 
de regelgeving voor het verwerken van 
reststoffen is nu veel te uniform. Risicovol 
afval krijgt eenzelfde soort behandeling als 
evident herbruikbare stoffen van natuurlijke 
oorsprong.” 
“De kalk die we oogsten bij de productie van 
drinkwater is niet veel anders dan de kalk 
uit mergelgroeven in Limburg. Maar in het 
ene geval is het afval en in het andere geval 
een product. Voor calciet is na een zware 
procedure de erkenning verkregen dat het > 

Z
G Olaf van der Kolk 

Peter Verlaan 
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een haat- 
liefde-
verhouding 
met wet- en 
regelgeving’
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een bijproduct is van de drinkwater-
productie en dus geen afval. Ook is 
een Reach-registratie gedaan, nodig 
om een chemische stof op de markt 
te kunnen brengen. Calciet is nu een 
product dat we in principe overal in de 
EU mogen leveren. 
Hetzelfde traject werd gevolgd voor 
waterijzer. Bij grote volumes loont het 
om zo’n langdurige, ingewikkelde en 
kostbare route te volgen. Bij  kleinere 
reststromen staat de investering 
doorgaans in geen verhouding tot wat 
het uiteindelijk kan opleveren.”

Gelijk speelveld
Toch verwacht Van der Kolk dat 
er doorbraken komen, nu Europa 
ambitieuze doelen heeft gesteld 
voor CO₂-reductie, duurzaamheid en 
de circulaire economie. Hergebruik 
is doorgaans vele malen minder 
 milieubelastend. De grote winst zit 
in het voorkomen van CO₂-uitstoot bij 
de productie van primaire grondstof-
fen. Hoe kunnen de EU en nationale 
overheden de positie van secundaire 
grondstoffen verbeteren?  
“Begin met een gelijk speelveld te 
creëren voor lineaire en gerecyclede 
stoffen. Wij staan bij voorbaat met 5-0 
achter door alle extra regelgeving, 
aanvullende bewijslast en de mis-
match tussen certificeringsregelingen 
voor lineaire en circulaire grondstof-

fen. EU-lidstaten interpreteren de 
regels bovendien anders, waardoor 
er aanvullende procedures nodig zijn. 
De circulaire economie moet een 
vertaling krijgen in uniforme wet- en 
regeling, zodat hergebruik wordt ge-
stimuleerd in plaats van belemmerd.”
Peter Verlaan is directeur Zuiveren 
bij waterschap Aa en Maas. Opheffen 
van de afvalstatus (End of Waste) is 
volgens hem slechts één van de bar-
rières bij het terugwinnen van grond-
stoffen uit afvalwater. Hij illustreert 
het aan de hand van het voorbeeld 

cellulose. “Bij de rwzi Aarle-Rixtel 
liepen we tegen de grenzen van onze 
capaciteit aan. In plaats van uitbrei-
ding kozen we ervoor een installatie 
te bouwen om afvalwater eerst te fijn-
zeven. Zo haal je er een groot volume 
vaste stof uit en neemt de zuiverings-
capaciteit toe. Zonder vaste substantie 
is water eenvoudiger te behandelen. 
Het zeefgoed bestaat voor een groot 
deel uit cellulosevezels, afkomstig van 
toiletpapier.” 
In Nederland en elders bestaat veel 
vraag naar cellulose. Herwonnen 

cellulose uit afvalwater valt uitstekend 
te hergebruiken. Hier tekenen zich 
de contouren af van een omvangrijke 
circulaire keten. Iedere Nederlander 
gebruikt per jaar circa acht kilo toilet-
papier. Als alle waterschappen hun 
afvalwater voortaan fijnzeven, is dat 
een enorme bron van cellulosevezels. 
Maar helaas, zo eenvoudig ligt het 
niet, verre van dat.
Verlaan: “Zeefgoed heeft een op-
werkstap nodig om er bruikbaar 
cellulose van te maken. Technisch 
is dat goed te doen, maar het vergt 
een forse investering in een opwerk-
fabriek. Dat is alleen rendabel als de 
installatie liefst continu in bedrijf is. 
Daarvoor is weer een grote en con-
stante aanvoer van zeefgoed nodig. De 
volumes van alleen Aa en Maas zijn 
volstrekt ontoereikend. Het wordt in-
teressant als een aantal waterschap-
pen samen hun zeefgoed naar een 
centrale opwerkinstallatie brengen.”

Risico’s
Maar fijnzeven gebeurt nog maar bij 
enkele rwzi’s. Waterschappen zien 
geen dwingende noodzaak en boven-
dien is de apparatuur kostbaar. Stel 
dat op termijn voldoende aanvoer 
van zeefgoed is gegarandeerd, dan 
blijft de vraag wie de cellulosefabriek 
gaat bouwen. Marktpartijen zullen 
aarzelen vanwege de risico’s. Het 
is een relatief nieuwe techniek met 
een nieuw product waarvoor geen 
gegarandeerde afzet bestaat.  Moeten 
de waterschappen het zelf doen? 
 Verlaan: “Onze sector wil in 2030 voor 
50 procent circulair werken en in 2050 

volledig. Dat moet je stappen durven 
zetten.”
AquaMinerals en de waterschappen 
Aa en Maas en HHNK verkennen de 
mogelijkheden om een consortium op 
te richten voor het centraal opwerken 
van zeefgoed tot cellulose. En dat 
samen met een commerciële partij in 
de vorm van Publiek Private Samen-
werking (PPS). “Regelgeving vereist 
dat we een dergelijk project Europees 
aanbesteden met alle administratieve 
rompslomp van dien. Maar waarvoor? 
Niemand vraagt om openbare aan-
besteding bij een dergelijk innovatief 
project. Commerciële partijen zijn 
best bereid te participeren, maar 
niet als ze eerst hun kaarten op tafel 
moeten leggen in een Europese aan-
besteding. Dit is weer een voorbeeld 
hoe wetgeving de transitie naar een 
circulaire economie dwarszit.”
Wat voor cellulose geldt, geldt voor 
veel reststromen. Op kleine schaal of 
in een proefopstelling worden veel-
belovende resultaten geboekt. Maar 
voor een rendabele exploitatie is 
schaalgrootte nodig en moet soms 
wet- en regelgeving worden aange-
past. De aanloopkosten zijn fors en de 
opschaalfase duurt lang. Voor markt-
partijen is dit een (te) groot risico. 
Zonder robuuste steun van overheden 
is het gevaar groot dat circulaire ini-
tiatieven in de Valley of Death eindigen 
op de smalle weg van verlieslijdende 
startup naar winstgevende onder-
neming.•

34 35

TAPIJTTEGELS, FOSFAATVANGERS, PIKSTENEN…
De lijst met toepassingen groeit. Rest
stoffen uit de watersector kunnen na een 
opwerkstap worden ingezet als grond
stoffen of eindproducten voor eigen 
gebruik, voor de industrie, maar ook 
voor consumenten. Hieronder enkele 
willekeurige voorbeelden. 
In recyclebare tapijttegels verwerkt 
Desso gemalen calcietkorrels, geleverd 
door AquaMinerals. Cosmeticamerk 
Naif introduceerde een scrubcrème op 
basis van fijngemalen calcietkorrels. 
Op de tube staat: with calcite from Dutch 
water. Calciet is hier een alternatief voor 
 microplastics. Zo zijn er meer toepassin
gen, bijvoorbeeld in de pluimveehouderij 
als pikstenen voor kippen.   
Waterschappen gebruiken ijzerzouten 
om fosfaat uit afvalwater te  verwijderen. 
Een aantal rwzi’s is overgestapt op 
 waterijzer. Hier zorgt de reststof water
ijzer voor het terugwinnen van reststof 
fosfaat. Een eentweetje tussen drink

watersector en waterschappen. 
Ook wordt waterijzer op steeds grotere 
schaal gebruikt om zwavel te binden in 
allerlei typen vergisters. Het is aan
zienlijk minder milieubelastend dan 
ijzerchloride (de productie gaat gepaard 
met hoge CO₂uitstoot). 
Waterschap Aa en Maas brengt vrijwel 
al het slib van de eigen rwzi’s naar een 
grote vergistingsinstallatie bij rwzi 
Den Bosch om er biogas van te maken 
(ruim 6 miljoen m³ op jaarbasis). Vaste 
afnemers zijn de lokale brouwerij van 
Heineken en de gemeente Den Bosch.  
Drinkwaterbedrijven en waterschappen 
beheren vele kilometers aan sloten, ber
men en velden. Periodiek maaien levert 
tonnen plantaardig materiaal op. Com
postering en vergisting zijn laagwaar
dige oplossingen waarbij CO₂ vrijkomt. 
Maaisel kan ook een grondstof zijn voor 
biocomposiet en bij raffinage levert het 
vezels, suikers en eiwitten op. 

EU: RUIM BAAN VOOR SECUN-
DAIRE GRONDSTOFFEN
 
De EU gaat nu echt werk maken van de 
circulaire economie. Volgens de Green 
Deal moet Europa in 2050 klimaatneu
traal zijn.  Zonder grootschalig herge
bruik van materialen en reststoffen blijft 
dat een illusie. Volgens commissaris 
Frans Timmermans zijn er tegen 2050 
drie planeten nodig als we op de huidige 
voet doorgaan met consumeren en de 
aarde uitputten.  
In maart 2020 presenteerde de Europese 
Commissie het nieuwe Circular Economy 
Action Plan (CEAP 2.0). Daarin staan 
onder meer maatregelen  aangekondigd 
om secundaire grondstoffen een betere 
marktpositie te bezorgen en ook een 
herziening van het regiem voor afval
stoffen om recycling te stimuleren. 
Concrete voorstellen ontbreken nog.
Jan Huitema (VVD) is lid van het Euro
pees Parlement en woordvoerder/rap
porteur Circulaire Economie. Hij bracht 
begin september een  werkbezoek aan 
de rwzi West in Amsterdam en sprak 
met vertegenwoordigers van onder 
meer AquaMinerals en de Energie en 
Grondstoffenfabriek. Zij  informeerden 
hem over wat de EU kan doen om 
belemmeringen weg te nemen voor het 
toepassen en vermarkten van reststof
fen. 
In een eerste rapport over het actieplan 
pleit Huitema voor stimuleren van het 
gebruik van secundaire grondstoffen 
met fiscale maatregelen, beloning voor 
besparing van CO₂uitstoot en ‘circu
laire’ inkoop door overheden. Ook wil 
hij dat er heldere criteria komen, zodat 
reststoffen eenvoudiger de ‘einde  
afvalstatus’ kunnen verkrijgen. 
Het rapport is een vurig pleidooi voor 
een snelle transitie naar een economie 
gebaseerd op duurzaamheid en circu
lariteit en een oproep aan de Europese 
Commissie daarvoor adequate maat
regelen te nemen. 
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Jan Huitema 

Waterijzer

Gashouder en vergistingstanks op de rwzi Den Bosch

Fos Vaatje, de struvietinstallatie op de rwzi 
AmsterdamWest
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Biotrack begon in 
2008 met het pro-
duceren van de 
Aquascope, een 
detectiesysteem 
voor bacteriën in 

drinkwater. Sinds twee jaar richt de 
onderneming zich ook op de medische 
sector. “In de BT-MED zit dezelfde 
technologie als in de Aqua scope”, 
vertelt Schouten. “De  programmering 
is anders en de opbouw van de 
 hydraulische hardware is geschikt 
gemaakt voor medische applicaties. 
Voor de BT-MED maken we testkits 
voor bacteriën en virussen. Dat doen 
we nu ook voor COVID-19.”
Momenteel zijn er meerdere coro-
na detectiesystemen op de markt. 
 Biotrack onderscheidt zich met gede-
tailleerde achtergrondinformatie over 
de patiënt. “We zijn uniek omdat we 
een microscopische foto maken van 
het monster. Er bestaan testen die ook 
foto’s maken, maar die zijn kostbaar 

en tijdrovend. Onze machine zoekt 
naar het RNA van het virus en kleurt 
dat met fluorescerende labels. Dit 
zegt meer dan alleen een positieve of 
negatieve uitslag”, licht Schouten toe. 
Met de foto haalt de klant meer uit de 
test zegt Schouten. “Je ziet de hoe-
veelheid van het virus en daarmee het 
besmettingsniveau. Daarnaast geeft 
het de activiteit van het virus weer. 
Zo zie je hoe besmettelijk de patiënt 
is. Bovendien kun je de foto’s later 
terugkijken en met elkaar vergelijken. 
Hiermee krijg je een goed beeld van 
het ziekteverloop.”
De machine beschikt over een gevoe-
lige camera en een sterke computer 
met hoge rekenkracht. Schouten:  
“De capaciteit is hoog; de machine 
voert 36 testen per uur uit. Zo’n foto 
is een microscopische opname en 
bestaat uit vele beeldjes. De com-
puter analyseert de foto en telt alle 
virusdeeltjes of bacteriën. Dat is 
een kwestie van minuten, maar door 

 voorbewerking heb je nu nog zo’n 
2 uur nodig voor het uiteindelijke 
resultaat. We zijn bezig dat te ver-
snellen.”
Groot voordeel van de BT-MED is dat 
het monster niet met een watten-
staafje uitgevoerd hoeft te worden. 
Mensen kunnen thuis een monster 
maken met behulp van speeksel of 
 bloedbemonstering laten doen in het 
ziekenhuis. Het maakt testen eenvou-
diger, laagdrempeliger en zorgt ervoor 
dat teststraten overbodig zijn.
De BT-MED draait momenteel op een 
aantal zorgcentra. “Deze machine 
is makkelijk in gebruik. Dat krijgen 
we ook terug van onze klanten. Elk 
ziekenhuis of laboratorium is in staat 
om hem te bedienen”, aldus Schouten. 
Ook belangrijk: het apparaat is voor 
100 procent van Nederlandse makelij. 
“Hierdoor hebben we alle vrijheid om 
te produceren en lopen we niet tegen 
leveringsproblemen aan. Dat is vooral 
nu enorm van belang.”

BIOTRACK: VAN 
DRINKWATER 
NAAR SNELLE 
COVID-19 TESTS
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VOORAF | Netwerk blijft van waarde, juist nu
Het is in de huidige coronacrisis belangrijk om te blijven inzetten op innovatie. Daarom 
ben ik blij dat uit de peiling in september onder de Nederlandse watertechbedrijven 
blijkt dat bedrijven weer meer R&Dinvesteringen doen dan in juni en mei. Zoals het 
ook positief is dat het aantal bedrijven dat mensen heeft moeten ontslaan of werktijd
verkorting moest aanvragen, is afgenomen.
Zorgelijk is wel dat de aanhoudende reisbeperkingen naar het buitenland fysieke 
 afspraken, bijvoorbeeld het installeren en opstarten van een project onmogelijk maakt. 
Het is de vierde enquête die we als WaterCoalitieNL (Water Alliance, NWP en Envaqua) 
op verzoek van de Topsector Water & Maritiem hebben gehouden. De peilingen geven 

ons inzicht in de gevolgen van de coronapandemie voor onze watertechnologiesector. Dat gebruiken we o.a. in 
onze  terugkoppeling naar de overheid. Dat doen we met veel energie, want het is enorm belangrijk om juist nu als 
sector een gemeenschappelijk geluid te laten horen. 
Wat de peilingen ook laten zien is de grote diversiteit. De grootte van het bedrijf, de sector waarin je actief bent, 
wel of niet exporteren, het zijn allemaal aspecten die van invloed zijn op de impact op je bedrijf. Zo heeft elk 
onderneming zijn eigen verhaal, maar onderaan de streep is duidelijk dat de gevolgen van de coronacrisis in de 
watertechnologiesector steeds meer merkbaar zijn. En het is natuurlijk de vraag in welke mate de nieuwe golf de 
gevolgen nog eens versterkt.
We moeten het nog steeds zonder fysieke events en bijeenkomsten doen. Een gemis. Ik merkte het weer tijdens 
de recente WEFTEC, de belangrijke handelsbeurs in New Orleans. Deze keer online en interactief. Je volgt van 
 alles, je hebt je eigen virtuele stand, maar het is niet het echte werk. Elkaar fysiek zien en sparren, nieuwe men-
sen ontmoeten en afspraken maken om stappen te zetten in projecten, daar gaat het om.
Het zit er nog niet in. Zo hebben we de finale van de WIS Award, de Innovation and Stimulation Award van Water 
Alliance, uit moeten stellen. We hadden al gekozen voor een hybride opzet, maar de nieuwe beperkende regels 
maakten ook die opzet niet haalbaar. Dat is écht jammer. Maar we laten het er niet bij zitten, we kijken nu: hoe en 
wanneer wel? Want het is een belangrijk event met aandacht voor innovatieve producten en de ondernemers die 
ze ontwikkelen en naar de markt willen brengen.  
Wij blijven ons ook op andere manieren inzetten voor onze leden en de Nederlandse watertechnologiesector. De 
komende tijd houden we diverse activiteiten, zoals online events met partnerclusters, bijvoorbeeld in Frankrijk 
en Spanje. Ze zijn kleinschalig, laagdrempelig, maar kwalitatief goed, want gelukkig is er in het buitenland nog 
steeds interesse om zaken te doen. Het zijn sessies van 1,5 á 2 uur, waar je als bedrijf je product kunt pitchen en 
contact kunt leggen voor een nieuw project of samenwerking.
Zo zoeken we naar nieuwe vormen om van waarde te blijven. En dat lukt natuurlijk, we zijn er druk mee, de dagen 
vliegen om. Maar elkaar écht zien, spreken en contacten leggen, ik hoop dat die tijd snel weer terugkomt.

Hein Molenkamp
Managing Director Water Alliance
h.molenkamp@wateralliance.nl

Biotrack heeft de COVID19 
crisis aangegrepen om op basis 
van het eigen detectiesysteem 
BTMED en testkit voor het 
 coronavirus te ontwikkelen.  
De test detecteert  COVID19 
niet alleen snel, maar geeft het 
ook meer  inzicht in de gesteld
heid van een  patiënt. “Met onze 
machine zie je hoe besmet en 
besmettelijk een patiënt is”, 
zegt algemeen directeur  
Gerard Schouten. 

Gerard Schouten
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In 2018 begon het bedrijf in Heeren-
veen met het ontwikkelen van het 
meetsysteem. Van oorsprong hebben 
alle medewerkers een technische of 
scheikundige achtergrond. “We zijn 
allemaal als laboranten opgeleid”, 
vertelt Dijkstra. “In de laboratoria 
zagen we dat telers eenmaal per week 
een monster naar het lab stuurden. 
Voordat een monster opgestuurd, 
 geanalyseerd en teruggestuurd is, 
ben je een week verder. Daar zat een 
kans.”
In combinatie met bestaande hard-
ware heeft CE-Line metingen ontwik-
keld van een hoog niveau. Dijkstra: 
“Ons meetsysteem heeft laboratorium 
kwaliteit. Dit houdt in dat metingen 
gekalibreerd worden en daarmee zeer 
betrouwbaar zijn. Na een meeting 
zien slimme algoritmes precies welke 
voedingsstoffen nodig zijn voor een 
bepaald gewas. Ontbrekende stoffen 
dient het systeem automatisch toe.”

Door de algoritmes stuurt een teler 
snel bij. Dijkstra weet dat bepaalde 
weersinvloeden, zoals regen of zon, 
zorgen voor variabele behoeftes van 
de plant. “Planten hebben verschil-
lende voedingsschema’s per type 
klimaat. Dus wanneer het bewolkt is 
heeft een plant een andere vraag dan 
op een zonnige dag. Voor telers is dat 
lastig om handmatig bij te houden, 
maar ons systeem speelt daarop in.”
Het bijsturen levert aansprekende 
resultaten op, zegt Dijkstra. “Als 
teler ben je veel meer ‘in control’. 
Het  systeem zorgt voor een stabie-
ler eindproduct. Dit werkt door naar 
je afnemers. Daar kun je betere 
afspraken mee maken over hoe-
veelheden en kwaliteit.” Naast meer 
grip op het eindproduct, draagt het 
systeem bij aan een meer duurzame 
 bedrijfsvoering. “In de glastuinbouw 
werkt men al grotendeels circulair. 
Ons systeem hergebruikt ook de 

nutriënten, wat de duurzame cyclus 
completeert.”
De eerste proef, die is uitgevoerd 
op Wageningen University, is 
 veelbelovend. “Wageningen heeft ons 
systeem gevalideerd. Dat was een 
mijlpaal voor ons. Hier keken telers 
met ons mee, waardoor het systeem 
is geoptimaliseerd. Of het rendabel 
is? In onze businesscase zeggen we 
dat een teler 3 tot 5 procent meer kan 
produceren. Een teler van gemiddelde 
grootte heeft het systeem binnen een 
jaar terugverdiend”, aldus Dijkstra.
Twee jaar na de oprichting gaat 
 Dijkstra zijn eerste betaalde pilot 
draaien. “We zijn heel blij dat we de 
businesscase nu mogen bewijzen. 
Hoewel de resultaten in Wageningen 
goed zijn, zegt een teler altijd: ‘eerst 
zien, dan geloven.’ Uiteindelijk is ons 
doel om de glastuinbouw autonoom 
te laten draaien. Met Celine wordt dat 
een stuk realistischer.”
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Zogeheten autonome groei van gewassen is een langgekoesterde wens in de glastuinbouwsector. Startup  CELine 
claimt de ‘missing link’ hiervoor te leveren met een nieuwe meettechniek: Celine. Het systeem meet realtime 
 nutriënten in het voedingswater. “Er bestond nog geen techniek om alle tien voedingsstoffen zelfstandig te meten en 
toe te dienen”, zegt CEO Wilco Dijkstra.

Door wereldwijde reisrestricties tijdens de COVID19 
crisis, is milieutechnologiebedrijf DMT International 
genoodzaakt om technische ondersteuning aan het 
 internationale klantenbestand digitaal af te handelen. 
Met een Augmented Reality bril is het in staat om op 
 afstand  calamiteiten grotendeels op te lossen. “Met de 
bril kunnen we 90 procent van alle storingen verhelpen”, 
zegt Sales & Marketing Director Francois Huberts. 
 

DMT International is gespecialiseerd in het opwaarderen 
van biogas. Zo ontwikkelde het een technologie voor het 
winnen van biogas uit slib van afvalwater. Waar de tech-
nische ondersteuning voorheen telefonisch of fysiek werd 
verholpen, gebeurt dat nu met een AR-bril. Met deze bril 
kijkt een expert op afstand mee met een operator ter 
plaatse. Vanuit de hoofdkantoren in Joure en Portland (VS) 
verleent het bedrijf zo technische service aan klanten over 
de hele wereld.
Huberts licht de voordelen van deze digitale werkwijze 
toe. “De reactietijd is normaal gesproken vrij lang. Voordat 
onze expert op locatie in het buitenland is, ben je een dag 
of soms twee à drie dagen verder. Dus je bent veel  sneller 
in het oplossen van het probleem. Daarnaast hoef je niet 
in een vliegtuig te stappen op het moment dat er zich 
een situatie voordoet. Hierdoor reduceren we onze eigen 

CO2-footprint en maken we bovendien geen reiskosten.”
Helemaal nieuw is de AR-bril voor DMT International 
niet. Het bedrijf gebruikte de bril al voor het bedienen van 
klanten, maar de crisis heeft de intensiteit verhoogd, zegt 
Huberts. “Vooral tijdens deze pandemie blijkt de bril een 
uitkomst. Stel je hebt een defecte installatie bij een klant 
in Azië. Voorheen belden we dan eerst met de klant. Een 
operator ter plekke moest dan de situatie aan onze expert 
uitleggen, wat vaak voor verwarring zorgde. Nu zet de ope-
rator de AR-bril op en kijkt onze expert live mee.”
Door de pandemie is het gebruik van de bril in een snel-
vaart geraakt. Maar volgens Huberts betekent dit niet dat 
de bril na de crisis onder een laag stof komt te liggen. 
“Service verlenen met een AR-bril is wel een tendens. In de 
toekomst willen we graag standaard een bril  meeleveren 
bij de oplevering van een installatie. Door duidelijke af-
spraken maken met de eindklant, zijn we zo in staat om 
veel basis storingen op te lossen.”
Toch denkt Huberts dat het sturen van een monteur niet 
volledig te voorkomen is. “Mechanische onderdelen gaan 
nu eenmaal stuk. Bij complexe reparaties zullen we alsnog 
een expert moeten invliegen. Maar we zijn vooral blij dat 
we tijdens deze crisis onze klanten kunnen bedienen met 
deze techniek. Deze middelen zijn beschikbaar en als 
bedrijf kun je daar erg goed gebruik van maken. Het draagt 
heel sterk bij aan onze service.” 

DMT INTERNATIONAL: 
TECHNISCHE SERVICE 
OP AFSTAND MET  
AR-BRIL
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Francois Huberts

Het meetsysteem van CE Line werd tijdens het event GreenTech Live  
& Online 2020 bekroond met de GreenTech Innovation Concept Award



ij de zuivering van afvalwater zijn alle ogen uiteraard gericht op het eindproduct, 
het gezuiverde water. Op de weg daar naartoe zijn veel afzonderlijke processtappen 
noodzakelijk. In dit proces ontstaan weer tal van reststoffen, die moeten worden 

verwijderd. Waar moet een bedrijf bijvoorbeeld heen met het achterblijvende roostergoed, 
slib en zand?

Dutch Spiral, gevestigd in Groot-Ammers, biedt een optimale en vooral schone oplossing. 
Het belangrijkste product van het Nederlandse familiebedrijf zijn hun asloze schroeftrans-
porteurs. Daarnaast biedt Dutch Spiral samen met het Duitse bedrijf Huber SE op het gebied 
van afvalwaterzuivering een uitgekiende oplossing voor roostergoed-, zand- en slib-
behan deling. Deze oplossing wordt in vrijwel elke waterzuiveringsinstallatie in Nederland 
 toegepast. Het gaat daarbij in principe om een container die met een geïntegreerde schroef-
transporteur automatisch wordt gevuld. In Nederland zijn tot op heden al meer dan 230 van 
dergelijke containers in gebruik. Hoewel er kan worden gekozen voor kant-en-klare compac-
te oplossingen, kunnen de containers ook worden aangepast aan elke situatie ter plaatse.

Automatisch vullen

In deze automatisch vulbare containers worden roostergoed, zand en slib verder verwerkt. 
Zo is de ‘sludge-tainer’ STC speciaal ontwikkeld voor het transport van ontwaterd slib. Bij  
de ontwikkeling van deze slibcontainer is met name gelet op minimale geuroverlast. 
Afhankelijk van het formaat kan deze container maximaal 30 kubieke meter slib opnemen. 
De Dutch Spiral roostergoedcontainer RGC is daarentegen speciaal ontworpen voor het 
transport van roostergoed.

Het grote voordeel van de systemen: bij de containers verloopt het vullen autonoom - de 
vullingsgraad en dus het transportvolume zijn op afstand te regelen. De positionering van 
de container wordt gewaarborgd door het plaatsen van aanrijplaten. De container wordt 
gevuld via een stortkoker of schroeftransporteur. Aan het einde daarvan en dus bij de 
ingang van de container bevindt zich een gasveerbediende plaatafsluiter. De plaatafsluiter 
is voorzien van een naderingsschakelaar die de positie van de container en de openstand 
van de schuif detecteert. Onder de instort bevindt zich een asloze schroeftransporteur van 
Dutch Spiral, die wordt aangedreven door een haakse tandwielkast.

Veilige stop

De vullingsgraad van de container wordt bewaakt met behulp van een niveaumeting. En dit 
is waar de sensoren van VEGA om de hoek komen kijken, die in dit geval betrouwbaar een 
melding geven bij een vullingsgraad van 75%. Er is dan voldoende tijd om het wisselen van 
de container te plannen.

“We werken al meer dan 16 jaar met VEGA samen en hadden al goede ervaringen met 
sensoren uit de serie VEGASON, waarbij de meting op basis van ultrasoon plaatsvindt”, 
aldus Dhr. Aart-Jan Brussee, commercieel directeur bij Dutch Spiral. Toen verleden jaar de 
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Reststoffen uit waterzuiveringsinstallaties worden veilig, schoon 
en geurarm afgevoerd - dankzij een containeroplossing met 
 geïntegreerde schroeftransporteur. Compacte radarsensoren 
van VEGA houden daarbij het niveau goed in de gaten om tijdig 
tot wisselen van de container te kunnen overgaan.

EEN SCHONE ZAAK
VEGAPULS C 11 zorgt voor betrouwbare 
meting in containers voor reststoffen uit 
waterzuiveringsinstallaties.

Dutch Spiral biedt 
een optimale en 
vooral schone 
oplossing. Het 
belangrijkste 
product van het 
Nederlandse 
familiebedrijf 
zijn hun asloze 
schroeftrans
porteurs

(ADVERTORIAL)

Zodra 70 procent van het maximale vulniveau is 
bereikt, wordt de containerwissel voorbereid



com pacte radarsensor op de markt kwam, 
was het bedrijf dan ook zeer geïnteres-
seerd. “Met de introductie van de nieuwe 
 VEGAPULS-serie werd de radartechnologie 
betaalbaar voor onze systemen en we kon-
den onze klanten vanaf dat moment voor 
hetzelfde geld een nog betere, betrouw-
baardere oplossing bieden. De overstap 
naar de nieuwe sensoren viel ons dan ook 
niet zwaar.”

Slimme radaroplossing

Begin 2020 kwam er een nieuwe serie com-
pacte radarniveausensoren op de markt. Het 
hart wordt daarbij gevormd door een door 
VEGA nieuw ontwikkelde radarmicrochip, 
die speciaal voor de eisen in de niveau-
meting is geoptimaliseerd. Mede dankzij 
deze kleine microchips zijn nu zeer compac-
te sensoren mogelijk. Deze zijn bovendien 
zo gunstig geprijsd dat ze in alle toepassin-
gen de tot nu toe gebruikte ultrasoonsen-
soren vervangen. De VEGAPULS-serie C 11,  
C 21 en C 22 heeft een vaste kabelaanslui-
ting en is uitgevoerd in beschermingsgraad 
IP66/IP68.

Niet alleen werken radarsensoren 
 onafhankelijk van temperatuurschomme-
lingen, gassen, vacuüm en druk, maar ze 
zijn met name ongevoelig voor veront-
reinigingen. Dat zijn allemaal factoren die 
bij  niveaumeetinstrumenten op basis van 
ultrasoon vaak tot storingen leiden en die  
Dhr. Aart-Jan Brussee maar al te goed kent: 
“De contactloze meting is simpelweg ideaal 
voor onze toepassing. Normaal gesproken is 
het een natuurlijk verschijnsel dat aangroei 
op de sensor een nauwkeurige meting sterk 
bemoeilijkt. En dan is er meestal ook nog 
sprake van condensatie, de aanwezigheid 
van waterstofsulfide en extreme mecha-
nische belastingen door het roostergoed. 
Kortom, allemaal omstandigheden die voor 
radartechnologie pleiten.”

Een continue niveaumeting is ook nood-
zakelijk omdat we te maken hebben met 
een continuproces dat 24/7 doorloopt. De 
samenstelling van de afvalwaterstroom 
is echter niet altijd gelijk, omdat het van 
het gezuiverde water afgescheiden mate-
riaal bestaat uit de meest uiteenlopende 
reststoffen. Daarom is een nauwkeurige 

niveau meting cruciaal, een meting die 
betrouwbaar meldt wanneer de container 
moet worden geleegd. En laat dat nu een 
ideale toepassing zijn voor sensoren van de 
nieuwe VEGAPULS-serie, aangezien deze 
hun metingen doen bij een frequentie 
van 80 GHz en daardoor beschikken over 
een uitstekende signaalfocussering. Het 
radarsignaal kan vrijwel tot op de milli-
meter nauwkeurig op het te meten medium 
worden gericht. Daardoor ontstaan er zelfs 
bij ingebouwde obstakels of bij aangroei 
op wanden geen stoorsignalen. Anders dan 
bij ultrasoonsensoren is daardoor meestal 
helemaal geen stoorsignaalonderdrukking 
nodig. Bovendien zijn meet- en stoorsigna-
len beter te scheiden – de meting wordt een 
veelvoud eenvoudiger en nauwkeuriger dan 
bij gebruik van andere meetmethoden.

In de containers wordt nu de volledig 
 ingekapselde  VEGAPULS C 11 gebruikt. De 
sensor wordt eenvoudig op de bovenkant 
van de container gemonteerd en houdt 
zicht op het gehele containervolume – dus 
tot de bovenrand. Hierdoor kunnen de 
 beheerders van waterzuiveringsinstallaties 
bij ongewone gebeurtenissen snel reageren. 
Bovendien kan het hele containervolume 
volledig worden benut, omdat de nieuwe 
compacte sensoren zonder blokafstand 
meten tot aan de rand van de container, iets 
wat met ultrasoonsensoren niet mogelijk is. 
Voor de zekerheid is er ook nog een nade-
ringsschakelaar geïnstalleerd, die meldt 
wanneer de container helemaal vol is.

Veilig zicht op afstand

De nieuwe compacte VEGAPULS-serie is 
uiteraard niet alleen geschikt voor ge-
bruik in deze containeroplossing, maar 
voor een breed scala aan toepassingen in 
de  afvalwaterindustrie. Bovendien is de 
nieuwe serie sensoren niet alleen vanwege 
de gunstige prijs een echt alternatief voor 
ultrasoonsensoren, maar ook vanwege de 
hoge betrouwbaarheid en lange levens-
duur. Dhr. Aart-Jan Brussee vindt het met 
name een groot voordeel dat de sensor 
draadloos via Bluetooth in combinatie met 
de VEGA  Tools-app eenvoudig  vanaf de 
smartphone of tablet kan worden aange-
past.  Parametreren, weergave en diagnose 
zijn daarmee ook vanaf een afstand geen 
 probleem meer. Dit maakt het dagelijks 
 leven bij de vaak zware en moeilijk toegan-
kelijke omstandigheden in de branche er 
een stuk gemakkelijker op. “Hier zie je dat 
VEGA zich richt op praktische relevantie. En 
dat is een aanpak die ook in ons DNA zit.  
De basis is gefundeerde knowhow en 
expertise. Wat het verschil is met andere 
 fabrikanten? VEGA biedt altijd net iets meer 
aan ondersteuning en hun medewerkers 
weten waar ze het over hebben”, besluit   
Dhr. Aart-Jan Brussee. De oplossing met 
ultrasoon wordt nu weliswaar nog steeds 
gebruikt op de oudere containers, maar in 
de toekomst zal uitsluitend worden gekozen 
voor de compacte radarserie, in concreto 
voor de VEGAPULS C11.

Mede   
dankzij  

kleine 
 microchips  
zijn nu zeer  

 compacte 
 sensoren 
 mogelijk

VEGA Nederland
Arnhemseweg-Zuid 213-2
3817 CG AMERSFOORT
Tel.: +31 33 4502502
info.nl@vega.com
www.vega.com

De nieuwe serie compacte 
radarniveausensoren meet 
contactloos het niveau in de 
containers. De VEGAPULS C 11 is 
zonder veel moeite te installeren 
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Vervolgens werd L. pneumophila ingebracht door een stukje 
siliconenslang waarop de bacterie was gegroeid, aan het 
warme water toe te voegen.
Als maat voor de biomassa in de biofilm werd de hoeveel-
heid adenosinetrifosfaat (ATP) per vierkante centimeter 
glas of leidingmateriaal gemeten. De aantallen L. pneu-
mophila in de biofilm werden bepaald door L. pneumophila 
op te kweken en het aantal kolonievormende eenheden 
per vierkante centimeter glas of leidingmateriaal uit te 
 rekenen.

Legionella in ROwater
In de eerste proef onderzochten we biofilms op glas. Glas 
geeft geen voedingsstoffen af, dus biofilm ontstaat alleen 
door stoffen in het water. In gewoon drinkwater bereikte 
de biomassa een waarde van 1700 picogram ATP/cm2 glas 
(zie de grafiek). RO-water en geremineraliseerd RO-water 
gaven veel lagere waarden, rond 150 picogram ATP/cm2 
glas. De vergelijkbare scores van de twee soorten RO- 
water betekenen dat remineralisatie de groei van biofilm 
niet stimuleert.
In gewoon drinkwater groeiden maximaal circa 20.000 kve 
L. pneumophila per vierkante centimeter glas, om daarna te 
stabiliseren rond de 10.000. Dit geldt als hoog en duidt op 
enig risico op legionella bij eindgebruik. De twee soorten 
RO-water scoorden veel lager: maximaal circa 100 en uit-
eindelijk 4,3 kve/cm2 - dicht bij de detectielimiet.
In een tweede experiment onderzochten we of legionella 
kan groeien op leidingmaterialen die ondergedompeld 
waren in geremineraliseerd RO-water van 30°C. De onder-
zochte materialen waren koper en vijf veel toegepaste 
kunststoffen (zie foto).
Verrassend genoeg gold voor alle materialen dat er in 
 geremineraliseerd RO-water ongeveer evenveel biofilm 
bleek te ontstaan als bij eerdere proeven met traditioneel 
geproduceerd drinkwater. Hetzelfde gold voor L. pneu
mophila, die het beste groeide op PE-Xb, PE-Xc en PVC-P, 
en het minst op koper. Ondanks de minieme hoeveelheid 
organische stof in geremineraliseerd RO-water kan er dus 
toch biofilm ontstaan op kunststof leidingmaterialen. Dat 
kan alleen maar komen door organische stoffen die uitlo-
gen uit het materiaal.
 

Conclusie
Het gewone drinkwater uit Kamerik geeft enig risico op 
groei van legionella in woningen en gebouwen, ongeacht 
het leidingmateriaal. Voor geremineraliseerd RO-water 
geldt dit niet of nauwelijks. Drinkwaterproductie met RO 
voorkomt echter niet dat L. pneumophila kan groeien op 
kunststof leidingmaterialen die zelf biologisch afbreekbare 
stoffen afgeven (PE-X en PVC-P). Daarom is het zaak om 
het gebruik van deze materialen te beperken.

Kimberly Learbuch en Paul van der Wielen (KWR),  
Maarten Lut (Oasen), Gang Liu (Chinese Academy of 
 Science), Hauke Smidt (WUR)

Naar een uitgebreide versie van dit artikel

Micro-organismen in drinkwater leven vooral in zogenaam-
de biofilms op leidingwanden, die groeien op organische 
voedingsstoffen. Die stoffen kunnen komen uit de drink-
waterbron, maar ook uit materialen in het leidingnet of 
bijvoorbeeld tuinslangen of douchekoppen (eindgebruik in 
woningen en gebouwen).
In biofilms kan ook de ziekteverwekkende bacterie Legio
nella pneumophila groeien, bekend van de veteranenziekte. 
Deze bacterie heeft een bijzondere levenscyclus. Hij para-
siteert op vrijlevende protozoa (eencellige diertjes) in het 
leidingnet. Deze protozoa eten bacteriën in de biofilm, ook 
L. pneumophila. Alleen wordt legionella niet verteerd, hij 
vermeerdert zich. Uiteindelijk knapt de protozo en komen 
de bacteriën vrij, waarna de cyclus zich herhaalt. Hoe meer 
biofilm, hoe meer protozoa, hoe meer legionella.

Omgekeerde Osmose (RO)
Drinkwaterbedrijf Oasen wil drinkwater gaan bereiden 
met Reverse Osmosis (RO), en probeert dat uit op zuive-
ringsstation Kamerik. RO verwijdert bijna alle ionen en 
organische stof uit het water. Omdat het Drinkwaterbesluit 
ook minimumgehaltes voorschrijft, bijvoorbeeld voor de 
hardheid, moet het water na RO worden geremineraliseerd. 

Dit doet men door filtratie over calciet, om het calcium- en 
waterstofcarbonaatgehalte op peil te brengen; ook wordt 
magnesiumchloride toegevoegd. 
Doel van ons onderzoek was om de groei van  L. pneumo
phila in RO-water en geremineraliseerd RO-water te verge-
lijken met de groei in traditioneel geproduceerd drinkwater. 
Ook hebben we de invloed van leidingmaterialen onder-
zocht.
KWR doet veel onderzoek aan drinkwaterleidingen en 
-installaties. Daarvoor zijn verschillende testsystemen 
ontwikkeld. In onze proeven gebruikten we daarbij warm 
water (tot 38 °C), waarin L. pneumophila goed kan groeien. 
Leidingwater wordt normaliter alleen zo warm in bijvoor-
beeld douches. De testsystemen staan altijd in lichtdichte 
kasten, om algengroei te voorkomen. De proeven duren 
meestal een aantal maanden.
In dit onderzoek werd gewerkt met RO-water, geremine-
raliseerd RO-water en normaal drinkwater, allemaal 
geproduceerd uit grondwater in zuiveringsstation Kamerik. 
Bij elke proef lieten we de testsystemen enkele weken met 
warm water draaien, zonder legionella, zodat een natuur-
lijke biofilm kon ontstaan op het glas of op het leiding-
materiaal. Zo kon zich een populatie protozoa ontwikkelen. 
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SAMENVATTING
Onderzoek in een proefinstallatie liet zien dat grond
water dat is behandeld met omgekeerde osmose (RO) en 
vervolgens geremineraliseerd, nauwelijks groei van de 
ziekteverwekkende bacterie Legionella pneumophila te 
zien geeft. Toch kan deze bacterie ook in dit water  groeien, 
door biologisch afbreekbare stoffen die uitlogen uit be
paalde kunststof leidingmaterialen.

WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR
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In drinkwater kan soms legionella voorkomen, de veroorzaker van de veteranenziekte. Mede daarom 
 oriënteren drinkwaterbedrijven zich op zuivering met omgekeerde osmose (RO). Kan in zulk drinkwater 
legionella groeien? Drinkwaterbedrijf Oasen en KWR zochten het uit.

DRINKWATERBEREIDING MET 
OMGEKEERDE OSMOSE GEEN GARANTIE 
TEGEN LEGIONELLA

Verschillende leidingmaterialen vertonen meer of minder gemakkelijk bacteriegroei (biofilm). Van links naar rechts: koper,  
PEXc, PE100, PVCU, PVCP, glas en water. Vooral PEX en PVCP geven stoffen af waarop bacteriën kunnen groeien

De biomassa (boven) en de aantallen 
legionella (onder) op glazen ringen in 
drinkwater (groen), ROwater (blauw) 

en geremineraliseerd ROwater (rood)
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Hoe kwetsbaar een gebied is, hangt sterk samen met de bodem en ondergrond en hoe 
daarmee wordt omgegaan. Laaggelegen gebieden met weinig begroeiing zijn bijvoorbeeld 
veel kwetsbaarder voor overstromingen dan beboste heuveltoppen. En steden met veel 
gebouwen en bestrating zijn kwetsbaarder voor wateroverlast en hitte dan het groene 
platteland. 
Overheden nemen de rol van bodem en ondergrond echter nog niet altijd mee bij het 
opstellen van hun adaptatiestrategieën. Ze missen hierdoor niet alleen kansen, het kan op 
termijn zelfs voor overlast zorgen. Het is daarbij belangrijk om naar zowel de oppervlakkige 
bodem als de onderliggende lagen te kijken. Neem bijvoorbeeld beekdalen die met name 
gevoelig zijn voor wateroverlast. De diepere lagen bestaan uit zand of veen, maar de boven-
laag bevat kleideeltjes. Dat maakt het grondwaterpeil lastig te beheersen. Een oplossing 
zoals een infiltratiekrat kan tijdelijk helpen tegen overlast. Maar in geval van hevige neer-
slag, kan het voorkomen dat de kratten nog niet leeg zijn van de vorige bui. Dit kan juist tot 
extra overlast en overstromingen leiden. In zo’n landschap kan wel geïnfiltreerd worden, 
maar dan bijvoorbeeld gereguleerd en in combinatie met tijdelijke berging. 
 
Natuurlijk systeem
De bodem en ondergrond zijn het beste te begrijpen als onderdelen van het natuurlijk sys-
teem, net als het grondwatersysteem en het ecosysteem in de omgeving. Deze onderdelen 
zijn afhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar. Bodem en ondergrond vervullen essen-
tiële functies voor mens en leefomgeving. Denk aan het opslaan en zuiveren van regen-
water, het dragen van infrastructuur en gebouwen en produceren van grondstoffen. Deze 
functies – die te verdelen zijn in vier hoofdgroepen – hangen sterk samen met de (fysieke) 
eigenschappen van de bodem en ondergrond. 

• De regulatiefunctie van de bodem is misschien wel de belangrijkste voor klimaatadap-
tatie. De regulerende bodemfuncties infiltreren, zuiveren en opslaan zijn cruciaal voor 
duurzaam watergebruik. Door het waterinfiltrerende en waterbergende vermogen van 
de bodem te gebruiken, kunnen steden beter beschermd worden tegen wateroverlast en 
droogte. Dit wordt ook wel het sponsvermogen genoemd.
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• De productiefunctie van de bodem kan een belangrijke 
rol spelen bij klimaatadaptatie. De bodem produceert 
namelijk niet alleen voedsel, maar ook schoon drink-
water en grondstoffen. Het is belangrijk dat deze functies 
behouden worden of soms zelfs verbeterd. Dat kan door 
in de adaptatiestrategie in te zetten op het waarborgen of 
verbeteren van de bodemkwaliteit. 

• De draagfunctie van de bodem is van toepassing op alle 
adaptatiemaatregelen die op of in de bodem worden 
geplaatst. Het is van belang dat de draagfunctie van de 
bodem wordt beschermd om verzakking en daling te 
voorkomen. 

• Ook de informatiefunctie van de bodem kan een belang-
rijke rol spelen. De bodem van nu kan veel informatie 
geven over hoe het oorspronkelijk landschap eruitzag. 
Die informatie is vaak nodig om het natuurlijk systeem 
van een gebied in kaart te brengen.   

Waar te vinden?
Door klimaatverandering en menselijk handelen verandert 
de bodem in rap tempo en daarmee raakt het natuurlijk 
systeem uit het zicht. Met name in stedelijk gebied is 
actuele bodeminformatie beperkt beschikbaar en is het 
oorspronkelijke landschap moeilijk te herleiden. Toch is 
het ook mogelijk om in stedelijk gebied inzicht krijgen in de 
lokale bodem en ondergrond, ook al kost het enige inspan-
ning. Dat kan op verschillende manieren:

1. Er kan een bodemkaart gemaakt worden door middel van 
interpolatie van gegevens uit bodemmonsters en boor-
profielen. Hiervoor kunnen nieuwe boringen en bestaan-
de registraties worden gebruikt, zoals de Basisregistratie 
Ondergrond (BRO) of het loket van de Data en Informatie 
van de Nederlandse Ondergrond (DINO-loket) van TNO. 

2. Met modellen en analyses is te achterhalen of de bodem 
mogelijkheden heeft om water te infiltreren en bergen bij 
extreme neerslag of langdurige droogte.

3. Inzicht in de infiltratiecapaciteit van een bodem is te 
verkrijgen met een emmerproef. Deze proef geeft echter 
alleen inzicht geeft in de bovenste laag van de bodem. 
Het is een goede manier om op kleine schaal inzicht te 
krijgen in hoe de bodem eruitziet en het is makkelijk uit 
te voeren. 

Het natuurlijk systeem houdt niet op bij de gemeentegrens, 
daarom is het ook belangrijk de gevonden informatie te 
delen. Hierdoor kan het natuurlijk systeem steeds beter in 
kaart worden gebracht en kunnen meer regio’s een effec-
tieve adaptatiestrategie opstellen.

Romee Prijden, Eva Boon, Menno van Bijsterveldt  
(Stichting CAS)

Naar een uitgebreide versie van dit artikel

WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR
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Kennis van de bodem 
en de ondergrond is  
bij het   van een  
klimaatadaptatie 
strategie. Die kennis 
maakt het namelijk 
mogelijk de kwets
baarheden die naar 
voren komen uit de 
klimaatstresstest beter 
te begrijpen én het kan 
aanknopingen bieden 
bij het kiezen van de 
geschikte maatregel  
op de juiste plek. 

SAMENVATTING
Overheden nemen de rol van de bodem en de ondergrond 
vaak nog niet mee in hun klimaatadaptatiestrategieën. 
Niet alleen missen ze daarmee kansen, ze lopen zelfs het 
risico met bepaalde maatregelen de overlast te vergroten. 
Het is daarom van belang de verschillende eigenschap
pen en functies van de bodem en ondergrond in kaart te 
brengen en informatie over de bodem mee te laten wegen 
bij het opstellen van de adaptatiestrategie. 

BETREK BODEM EN ONDERGROND BIJ 
KLIMAATADAPTATIE

iStockphoto
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Waterontharding door drinkwater
bedrijven voorkomt CO2uitstoot
Een maatschappijbrede levenscyclus-
analyse (LCA) van ontharding van drink-
water laat zien: (1) dat ontharden met bijna 
alle (centrale) technieken netto CO2-uit-
stoot reduceert, (2) vastlegging van CO2 in 
kalkpellets en water een significante, tot 
nu toe vergeten bijdrage levert, en (3) dat 
er potentieel een nog grotere winst (de-
centraal) te behalen is bij de consument.
Bas Hofs, Bert van der Wal (Evides), Mart 
Beeftink, Ingrid Odegard (CE Delft), Onno 
Kramer (Waternet) 

De invloed van verdamping op zoetwater
lenzen in droge laaglandgebieden
Veel van het gepubliceerde onderzoek naar 
zoetwaterbellen in de duinen en zoet-
waterlenzen in het achterland richt zich op 
het verzadigde waterpakket. Dit onderzoek 
laat zien dat processen in de onverzadigde 
zone en atmosfeer ook een belangrijke  
invloed kunnen hebben op de verschijnse-
len in het verzadigde grondwater.
Ilja America, Sjoerd van der Zee  (Wageningen 
University & Research), Chenming Zhang 
(University of Queensland, Aunstralië), 
 Adrian D. Werner (Flinders University, 
Australië)

Data sciencetechnieken om regenwater
overlast in stedelijk gebied te voorspellen
Dit artikel beschrijft een casestudy waarin 
data science-technieken zijn toegepast 
op de voorspelling van regenwaterover-
last in stedelijk gebied. Gebaseerd op de 
hoogtekaart en radarmetingen wordt een 
‘random forest’-model geleerd te voor-
spellen of in een bepaald gebied, bij een 
bepaalde regenval, meldingen van regen-
wateroverlast zullen ontstaan.
Christiaan Lamers (voorheen Universiteit 
Leiden), Jan van Rijn (Universiteit Leiden), 
Ton Beenen (STOWA, RIONED) 

Is het tijd voor een waterlichaams
pecifieke ammoniumnorm?
De ammoniumwaardes zijn afhankelijk van 
lokale omstandigheden en achtergrond-
concentraties. Aangezien deze verschillen 
tussen watertypes en waterlichamen zou 
het beter zijn om ammonium op te nemen 
in de algemeen fysisch-chemische para-
meters van de KRW.
Jasmijn Rost, Niels Evers (Royal Haskoning
DHV) en Wim Twisk (Hoogheemraadschap 
Schieland en de Krimpenerwaard) 

Praktijkproef met een biologische boost 
van rwzi Halsteren
Op rwzi Halsteren is in 2019 een praktijk-
proef uitgevoerd met dosering van het 
microporeuze materiaal Aqua Assist in 
de biologie om de impact daarvan op de 
zuiveringsprestaties en slibafbraak te 
bepalen.
Hans Wouters (Brightwork BV), Farah 
AlMassri (BW Products BV), Hans Mollen, 
Melanie Nuchelmans (waterschap Brabant
se Delta), Malcolm E. Fabiyi (Drylet LLC, 
Verenigde Staten)

Influentvoorbehandeling met trommel
zeven op rwzi Leidsche Rijn
Met de inbedrijfstelling van een trom-
melzeefinstallatie op rwzi Leidsche Rijn 
in Utrecht is een fundament gelegd voor 
toekomstig hergebruik van cellulose. Met 
deze installatie neemt tevens de zuive-
ringscapaciteit toe. Met een testfase is 
aangetoond dat de installatie voldoet aan 
de verwachtingen en projecteisen.
Tonke van de Pol, Bert Geraats (Eliquo 
 Water&Energy), Erik Rekswinkel (Hoog
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Grondwaterkwaliteit uniform in beeld 
met landelijke dataset
Met gecoördineerde meetrondes van 
algemene tot behoorlijk exotische stoffen 

hebben de provincies een landelijk unifor-
me dataset van de grondwaterkwaliteit van 
Nederland samengesteld.
Arnaut van Loon, Tessa Pronk, Bernard 
Raterman, Steven Ros (KWR), Janco van 
Gelderen (provincie Utrecht, Platform 
 Meetnetbeheerders)

Hydraulisch functioneren van wadi’s  
in poldercondities
Om het hydraulisch functioneren van 
wadi’s in poldercondities beter in kaart 
te brengen, zijn vijf wadi’s in Rotterdam 
gemonitord. Uit de metingen blijkt dat ze 
het hemelwater gespreid en vertraagd af-
voeren, maar de volumereductie gering is.
Nàdia Mobron, Frans van de Ven, Marie 
Claire ten Veldhuis (TU Delft), Ella van der 
Hout, Joost Nelissen (ingenieursbureau 
Rotterdam)

Betrek de bodem en ondergrond bij 
 klimaatadaptatie
Voor zowel het opstellen van een adap-
tatiestrategie als bij het uitkiezen van 
geschikte adaptatiemaatregelen is het 
belangrijk om ook te kijken naar de func-
ties en eigenschappen van de bodem en 
ondergrond. In dit artikel wordt uitgelegd 
waarom de bodem en ondergrond zo 
belangrijk zijn bij klimaatadaptatie en 
waar bodem- en ondergrondinformatie te 
vinden is.
Romee Prijden, Eva Boon, Menno van 
 Bijsterveldt (Stichting CAS)
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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 H2OOnline 
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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Mobiele vloeistofopslag

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

Albers Alligator levert al meer dan 35 jaar kwaliteitsproducten voor (tijdelijke) opslag van 

WATER, AFVALWATER, BIOGAS en industriële vloeistoffen. Degelijk, duurzaam en bedrijfszeker. 

 

SINDS 1901

Alligator Bagtank

Alligator wateropslag

Biogas opslag

 WWW.ALBERSALLIGATOR.COM

Water and 
Wastewater Treatment
Plants, Operating Equipment & Services: 
A dynamic Partnership
 Water Recycling / Reuse
 Energy & Resource Recovery
 Plants: Individual & modular
 Process Water Treatment

Discover new 
Developments!

EnviroChemie BV 
Waarderweg 52c
2031 BP Haarlem 
Tel. +31 235345405 

www.envirochemie.nl

(Advertenties)

Waterkwaliteit
OP DE KAART

WEBINARS

Koninklijk Nederlands Waternetwerk organiseert 
een serie dagelijkse webinars in de week van 

23 november 2020 over Waterkwaliteit.
Aan de orde komen klimaatverandering, sloten, 

energietransitie, monitoring en grondwater. 
Deelname is kosteloos.

 
Meer weten over de vereniging voor en door 

waterprofessionals kijk op H2OWATERNETWERK.NL



Nieuw: WaterPodcast  
van KNW 
JongKNWers Ide Opdam en Dave 
van Balkum maken een serie pod
casts over water. De eerste gast was 
Merijn Tinga, ook wel de plastic soup 
server. Aflevering 2 is met Riksta 
Zwart, directeur van waterbedrijf 
 Groningen en voorzitter van KNW. Aflevering 3 is met prof. Cees Veerman, oud-minis-
ter van Landbouw en o.a. voorzitter van Natuurmonumenten. Heb je een tip voor een 
interessante gast, mail dan naar info@waternetwerk.nl. De podcasts zijn te beluiste-
ren via Spotify onder KNW WaterPodcast.

Waternetwerk Scriptieprijs
Dit jaar is er een recordaantal scripties binnen ge komen: 13 Ba en 18 Ma. De gebrui-
kelijke  prijsuitreiking tijdens het najaarscongres kan helaas dit jaar niet plaatsvinden. 
Daarom is er op 20 november een digitale prijsuitreiking. De genomineerden zijn:
Bij de Bachelors: ‘Verminderen waterverliezen bij stuwcomplexen in de Maas’, Tim 
van de Wetering & Koen ter Riele, Windesheim; ‘Klimaat adaptief groenbestek’, Dirk & 
Aron Jonker, Hogeschool Van Hall Larenstein; ‘De beste Maasstuw’, Matthias  Polinder 
& Aron  Braakman. 
En bij de Masters: ‘Improving flood fatality 
risk assessment for river flooding in the 
Netherlands’, Anneroos Brussee, TU Delft; 
‘Borrowed Land’, Daan Rooze,  
TU Delft; ‘Modelling Consequences of 
Artificial Structures on Salt Marsh 
Dynamics in the Wadden Sea’, Rutger 
Siemens, Universiteit Twente.

51WATERNETWERK
NIEUWS UIT HET NETWERK VAN WATERPROFESSIONALS

KNWactiviteiten
 
Meer info en aanmelden: 
www.h2owaternetwerk.nl 
tenzij anders vermeld. 

23 NOVEMBER, WEBINAR
Waterkwaliteit en Klimaatverandering

24 NOVEMBER, WEBINAR
Waterkwaliteit in sloten

25 NOVEMBER, WEBINAR
Waterkwaliteit en de energietransitie

26 NOVEMBER, WEBINAR
Monitoring van Waterkwaliteit

27 NOVEMBER, WEBINAR
De waterkwaliteit van Grondwater

27 NOVEMBER, REGIONAAL
KNW Najaarscongres coronaproof op  
5 buitenlocaties

17 DECEMBER, WEBINAR
Water in de circulaire economie:  
En hoe nu verder?

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

Agenda@Waternetwerk

Najaarsevent KNW naar 
 voorjaar
Het KNW-bestuur heeft besloten dat het 
in de huidige omstandigheden beter is 
om het geplande najaarsevent op  
27 november, ondanks de coronaproof 
aanpak, niet door te laten gaan. Het 
event wordt verschoven naar 26 maart 
2021. De opzet om een aantal excursies 
te verzorgen op dezelfde dag op verschil-
lende interessante plekken in het land, 
blijft intact. 

Webinar Covid in rioolwater
Op 28 september was het webinar van 
de werkgroep Kennis in Praktijk (voor
heen Kennis in de Regio). Het webinar is 
in eigen beheer gehouden in MS-Teams 
en had 65 deelnemers. Het webinar 
was zeer informatief en er werden veel 
 vragen van de deelnemers beantwoord. 
De presentaties en het verslag zijn via 
onze website terug te lezen.

Week van de Waterkwaliteit
In de week van 23 november geeft de 
KNW-themagroep Waterkwaliteit dage-
lijks een webinar van 16-17.30 uur over 
de laatste ontwikkelingen en nieuwste 
inzichten over Waterkwaliteit in relatie 
tot vijf actuele thema’s: Klimaatverande-
ring, Sloten, Energietransitie, Monitoring 
en Grondwater. Meer informatie is te 
vinden op www.h2owaternetwerk.nl. 
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Waternetwerk
Scriptieprijs 2020
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Läckeby warmtewisselaars: recuperatie en 
hergebruik van water en energie 
Teveel warmte gaat nog verloren in bedrijven. Zorgeloos 
warmte recupereren uit diverse slibstromen, maar ook 
uit andere hoog viskeuze vloeistofstromen. 
Onderhoudsvriendelijk, verstoppingsongevoelig, 
minimale footprint. 
 

 

 
 
 
Roto-Sieve trommelzeven: verwijderen van 
vaste deeltjes en vezels uit afvalwater en 
proceswater 
Roterende trommelzeven voor de verwijdering van vaste 
stoffen uit diverse afvalwater- en proceswaterstromen. 
Doeltreffend, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. 
 

 

 
 

Task Industriële Milieutechnieken – Kerkhofstraat 33 - 2220 Heist-op-
den-Berg – België - +32 15 242115 - info@task.be – www.task.be 
Exclusief Benelux verdeler Roto-Sieve en Läckeby Zweden 

GEBRUIK DE INGANG DIE HET KNW/H2O HEEFT
UW DOELGROEP IS OPEN VOOR DE ZENDER KNW/H2O

GA DUS VOOR
PRINT & ONLINE 
PROMOTIE
 
H2O magazine 
(advertentie + advertorials)

www.h2owaternetwerk.nl 
(banners)

KNW / H2O email nieuwsbrief 
(banners + advertorials)

Kijk voor meer informatie op:

WWW.H2OPROMO.NL

‘ SUCCESVOLLE 
COMMUNICATIE 
ZIT IN DE 
AUTORITEIT  
VAN DE ZENDER’

070 - 3234 - 070
info@mooijmanmarketing.nl
www.mooijmanmarketing.nl

Corona-proof ontmoetingen
op diverse locaties in het land

KNW NAJAARSEVENT
vrijdag 27 november 202026 maart 2021



Efficiënt, eenvoudig en 
innovatief waterbeheer 
met oplossingen voor:

 grondwaterstand

 oppervlaktewater

 riooloverstorten 

 EC-metingen

www.leiderdorpinstruments.nl               info@leiderdorpinstruments.nl              071 54 15 514

Gebruikersvriendelĳk en betrouwbaar 
gegevens verzamelen:

 Stand-alone (bluetooth)

 Telemetrisch naar uw portal

 (GSM, NB IoT, LTE-m, LoRa)
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