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Een stout biertje
De naam is Ontboezeming en het is een ‘stout biertje’. “Niet vanwege de smaak en het uiterlijk van het 
bier, maar vanwege het gebruik van de reststromen”, zeggen de makers in deze H2O. Dat zijn Aqua
Minerals en de Energie en Grondstoffenfabriek. Ze sommen op: bier gebrouwen van ultrapuur water 
uit Emmen, glas gemaakt van calciet, etiket bedrukt met vivianiet, label vastgeplakt met biopolymeer 
PHA en het 3D geprinte krat vervaardigd van een pasta met daarin cellulose, Kaumera en calciet. 
De Ontboezeming is een ‘stout bier’ omdat het niet zomaar geproduceerd en verkocht mag worden: de 
grondstoffen hebben grotendeels een afvalstatus. En daar moeten we vanaf, is de boodschap van de 
makers. Want die afvalstatus bemoeilijkt hergebruik van teruggewonnen grondstoffen en dat is tegen
gesteld aan de circulaire ambities en beleidsdoelen van bestuurders in Den Haag en Brussel. Want hoe 
realiseer je een circulaire economie als de weg ernaartoe (nog steeds) bezaaid is met juri dische obsta
kels, beperkende regelgeving en negatieve beeldvorming (angst voor afval)? Vragen die de biermakers 
van nu, twee jaar geleden stelden aan Europarlementariër Jan Huitema toen hij een bezoek bracht van 
de rioolwaterzuivering Amsterdam West als EUrapporteur circulaire economie.
Soortgelijke vragen houden de drinkwaterbedrijven ook bezig als het gaat om de transitie en 
bouwambities van dit kabinet. Hoe voorzie je de ruim 900.000 woningen die er tot 2030 worden 
gebouwd van drinkwater als de drinkwatervraag nu al leidt tot leveringsproblemen en de drinkwater
bronnen steeds meer vervuild raken? Koepelorganisatie Vewin trok eind september aan de bel en 
vroeg in een hand-out (lees: noodkreet) om meer geld voor investeringen, soepelere vergunning
verlening en meer aandacht voor schonere bronnen. 
Nederland gaat door transities op de schop en daarom moet het kabinet ‘een krachtige, centrale regie’ 
aan de dag leggen, zegt Vewinvoorzitter Peter van der Velden in H2O. En ga die 900.000 woningen nou 
in ieder geval ‘waterslim bouwen’, voegt hij eraan toe. Uitspraken in lijn met de reacties van delta
commissaris Peter Glas en voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen op de op 
Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen.
Effen het pad en vervlecht in de uitvoering van de transities het belang van water, het stoute biertje de 
Ontboezeming staat er symbool voor. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft er 
al een op zijn bureau staan.

Bert Westenbrink
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Hoe EFFICIËNT zijn uw blowErs 
op dit moment?

lET’s Talk

echte efficiëntie betekent vandaag de dag dat de keuze van 
de blowertechnologie precies moet worden aangepast aan de 
belastingsprofielen in waterzuiveringsinstallaties. omdat de 
belasting bij elk biologisch zuiveringsproces sterk fluctueert, ligt 
hier het grootste energiebesparingspotentieel.  
met onze performance³-productportfolio, bestaande uit Blower, 
Hybrid en turbo, vinden we altijd de meest efficiënte en geschikte 
oplossing voor u. met de nieuwe generatie G5plus blowers en 
turbo’s kunt u nu nog efficiënter werken. profiteer van tot 30% 
energiebesparing! Let’S tALK! we zullen u graag adviseren!
www.aerzen.nl

ben van Maanen, sales Engineer 
     +31 683 077866           ben.van.maanen@aerzen.nl
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In de Cloud
Serie 36XiW  
niveausensor

ARC-1
3G / NB-IoT module

ADT-1
LoRa module

2G 3G 4G

• Zwitserse precisie: Nauwkeurigheid vanaf 0,05%FS TEB*

• Interne datalogger voor backup (ARC-1)

• NB-IoT, LoRa, 2G / 3G / 4G

• Optioneel: geleidbaarheidmeting, andere materialen (Hastelloy of Titanium), ATEX

• KELLER Kolibri Cloud : geen maandelijkse kosten

*  TEB =  Total Error Band, dus de maximale fout van de niveausensor
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 I 98 I PETER VAN DER VELDEN 

P
ormaal zijn de drinkwaterbedrijven 
niet zo roeptoeterig. Ze zien zichzelf 
als stille kracht, verbonden aan de 
overheid, constructief meedenkend 
op de achtergrond. Maar nu hadden 
ze echt het gevoel dat ze aan de bel 

moesten trekken. Daarom deed Vewinvoorzitter 
Peter van Velden eind september een rondje langs 
kranten en televisie om te vertellen dat er binnen 
enkele jaren een tekort aan drinkwater dreigt. En 
dat er nú iets moet gebeuren. “Het aantal reacties 
was overweldigend. Iemand zei tegen mij: die wa
terbom is wel aangekomen”, zegt Van der Velden. 
Kernboodschap is dat het niet vanzelfsprekend is 
dat er water uit de kraan komt. Vraag en aanbod 
sluiten namelijk niet meer op elkaar aan. De vraag 
naar drinkwater is de afgelopen tien jaar flink 
gestegen, en zal naar verwachting alleen maar 
verder toenemen. Dat komt doordat de bevolking 
de komende twintig jaar met anderhalf miljoen 
mensen groeit, de economie groeit en er honderd
duizenden nieuwbouwwoningen bijkomen. Tegelijk 
staan de bronnen van het drinkwater onder druk. 
Droogte en verzilting knabbelen aan de kwantiteit; 
vervuiling verslechtert de kwaliteit van het  grond 
en oppervlaktewater. 

Hoe is het kwaliteitsprobleem op te lossen?
“Via de landbouw komen nitraten uit mest en 
bestrijdingsmiddelen in het  oppervlaktewater 
terecht, de industrie loost afvalwater en  huis  
houdens zorgen voor medicijnresten en > 

N
De watervraag stijgt, maar de drinkwaterbronnen staan van meerdere kanten onder druk. Als 
Nederland niet snel maatregelen neemt, dan kunnen de drinkwaterbedrijven niet meer voldoen 
aan hun leveringsplicht. Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, slaat alarm. 
Voorzitter Peter van der Velden licht toe. 
TEKST DORINE VAN KESTEREN | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Peter van der Velden (Vewin):         

MINISTER, LUISTER NAAR  
DE DRINKWATERBEDRIJVEN’ 

‘
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Provincies en gemeenten moeten sneller 
en soepeler vergunningen verlenen voor 
bronuitbreiding of innovatie’

‘
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 microplastics. In 2027 moet Nederland 
voldoen aan de doelen van de Europese 
Kaderrichtlijn Water, maar zoals het 
er nu naar uitziet, gaan we dat voor de 
tweede keer niet halen. 
Dat betekent dat we meer werk moeten 
maken van de bescherming van de kwa
liteit van de bestaande drinkwaterbron
nen en de aanpak van vervuilers. Het is 
bijzonder dat de chemische industrie 
nieuwe stoffen mag lozen voordat er 
toetsing en normering heeft plaats
gevonden. Onze sector pleit voor een 
volledig nationaal en Europees verbod 
op PFAS. Want wat niet in het oppervlak
tewater komt, hoeven de drinkwater
bedrijven er ook niet uit te halen.”

En dat van de kwantiteit? 
“Door het veranderende klimaat wordt 
het steeds langer warm en droog; 
afgelopen zomer was de droogste in 
vijfhonderd jaar tijd in Nederland. Een 
andere zorg is de verzilting van inname
punten in met name het westen van het 
land. Daarom is het noodzakelijk om de 
productiecapaciteit van de drinkwater
bedrijven te vergroten: bestaande 
bronnen uitbreiden, nieuwe bronnen 
ontsluiten en alternatieve winmethoden 
ontwikkelen met zeewater, brak water of 
afvalwater. 
Hiervoor hebben we de medewerking 
van de overheid nodig. Provincies en 
gemeenten moeten sneller en soepeler 
vergunningen verlenen voor bronuitbrei
ding of innovatie. Voor drie van de tien 
drinkwaterbedrijven is dat per direct al 
nodig: Dunea, Vitens en Waterbedrijf 
Groningen. Als actie daar uitblijft, ont
staan er vrijwel zeker problemen rond 
de leveringszekerheid. 
Drinkwaterbedrijven lopen nu tegen 
allerlei bestuurlijke en juridische obsta
kels aan. De (planologische)  procedures 
duren heel lang en er is een groot tekort 
aan ambtenaren die de aanvragen toet
sen. Bijkomend probleem is dat er regel
matig tegengestelde belangen zijn, bij
voorbeeld natuur versus waterwinning. 
Maar dan zeg ik: de drinkwaterbedrijven 
hebben als derde natuurbeheerder van 
Nederland inmiddels wel bewezen zorg
vuldig om te gaan met de natuur.”

Natuurorganisaties pleiten voor een 
radicaal andere omgang met grondwater, 
omdat het peil structureel daalt. Mogen 
de drinkwaterbedrijven daar dan wel 
ongelimiteerd gebruik van maken?
“Uitbreiding van de drinkwaterbron
nen moet gepaard gaan met een brede 
watertransitie, die gericht is op het 
vasthouden van water. In Nederland 
zagen wij het water tot voor kort als 
vijand. Overtollig water moest zo snel 
mogelijk worden afgevoerd naar de 
zee via drainagebuizen, sloten, beken, 
rivieren en kanalen. Maar nu moeten we 
een vriendschapsrelatie met het water 
gaan opbouwen en zorgen dat we het in 
natte periodes opvangen en opslaan om 
te gebruiken in tijden van droogte. Dat 
is een heel belangrijke opdracht voor de 
waterschappen.”

Wat vraagt deze paradigmawisseling van 
de ruimtelijke ordening? 
“Dat de zorg voor water en bodem 
leidend wordt bij de inrichting van ons 
land, zoals dat zo mooi in het regeer
akkoord staat. Daarom valt het mij tegen 
als ik de staatssecretaris van IenW 
hoor zeggen dat er bij alle nieuw te 
 bouwen woningen wel voldoende (spoor)
wegen moeten liggen. Let ook eens op 
de waterinfrastructuur, denk ik dan. 

Onder de grond is het al vechten om de 
ruimte met alle kabels en leidingen voor 
gas, elektriciteit en telecom. Maar de 
bronnen, geproduceerd drinkwater en 
de waterleidingen moeten toch ook een 
plek krijgen. Het is ook niet verstandig 
dat een belangrijk deel van de woningen 
is gepland rond Den Haag – het werkge
bied van Dunea, waar nu al problemen 
zijn of op korte termijn ontstaan met 
het zekerstellen van de drinkwatervoor
ziening.” 

Bij alle 900.000 extra woningen die het 
kabinet tot 2030 wil bouwen, moet er 
water uit de kraan komen.  
“Het zou enorm schelen als die wonin
gen waterslim worden gebouwd. Aan de 
kwaliteit van het drinkwater mag je nooit 
tornen, omdat dit essentieel is voor de 
volksgezondheid. Dit ligt echter anders 
voor het water dat nodig is om het toilet 
door te spoelen en de tuin te sproeien. 
Er zijn talloze innovatieve technische op
lossingen om regenwater en gerecycled 
drinkwater in te zetten voor huishoude
lijk gebruik. Maar omdat dit nu nog niet 
toegestaan, moeten wel het Bouwbesluit 
en het Drinkwaterbesluit worden aan
gepast. Ons pleidooi is om alle nieuw te 
bouwen woningen standaard te voorzien 
van mogelijkheden voor opvang en (her)

gebruik van regenwater. Net als toen 
een paar jaar geleden alle nieuwbouw 
verplicht gasloos werd gebouwd.”

Stel dat dit niet gebeurt. Drinkwater
bedrijven hebben een wettelijke 
 leveringsplicht.
“Gelukkig zijn we nog op tijd. Het is 
haalbaar dat we aan al die woningen 
straks water leveren, maar alleen als 
Nederland extra maatregelen neemt en 
de kwaliteit van grond en oppervlakte
water verbetert, de productiecapaciteit 
van de drinkwaterbedrijven vergroot en 
gestalte geeft aan de watertransitie. 
 Laten we de boel versloffen – waar ik 
niet van uitga –, dan ontstaan er proble
men.”  

Waterbesparing is ook onderdeel van  
de transitie. 
“Het is zaak dat burgers en bedrijven 
op een andere, bewustere manier leren 
omgaan met drinkwater. Slimme water
meters, die mensen inzicht geven in het 
verbruik in hun woning, kunnen daarbij 
een rol spelen. In het bedrijfsleven is 
ook niet voor iedere activiteit dezelfde 
kwaliteit water nodig. Voor de bewerking 
van hout bijvoorbeeld is geen hoogwaar
dig drinkwater nodig, in de voedings en 
levensmiddelenindustrie wel. Daarin > 

Het zou enorm 
schelen als die 
woningen waterslim 
worden gebouwd’

‘

PETER VAN DER VELDEN 
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Drinkwater 
is een eerste 
levensbehoefte en 
kwalitatief goed 
water moet voor alle 
Nederlanders, arm 
of rijk, toegankelijk 
blijven. Dat vind  
ik fundamenteel’

‘
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zouden we dus kunnen differentiëren. 
Laten we ons wel realiseren dat we 
geen wonderen moeten verwachten van 
het besparen op drinkwater. Het duurt 
een tijd voordat we de effecten zien en 
besparen lost niet alle problemen op, 
zeker niet die op korte termijn.”

En financiële prikkels om zuinigheid met 
water te stimuleren?  
“Allereerst: drinkwater is een eerste 
levensbehoefte en kwalitatief goed 
water moet voor alle Nederlanders, arm 
of rijk, toegankelijk blijven. Dat vind ik 
fundamenteel. Neemt niet weg dat wij 
nadenken over verschillende vormen 
van beprijzing. Denk bijvoorbeeld aan 
het Belgische model, waar consumen
ten een basisprijs betalen voor de 
hoeveelheid water die een gemiddeld 
huishouden per persoon nodig heeft, en 
een zogenoemde comfortprijs voor alles 
wat daarboven zit. Momenteel wordt dit 
voor Nederland onderzocht en het kan 
mogelijk een van de instrumenten zijn in 
een bredere mix.”

Jelle Hannema, bestuursvoorzitter van 
Vitens, waarschuwt sowieso al voor een 
prijsstijging van 20 tot 25 procent.
“Ik sluit niet uit dat een aantal drink
waterbedrijven vanwege de oplopende 
prijzen van energie en grondstoffen met 
een stijging komt die in die range ligt. 
Wij zijn geen commerciële bedrijven; 
onze tarieven zijn gebonden aan wet en 
regelgeving. Drinkwater wordt verkocht 
tegen kostprijs, daarbovenop komt nog 
30 procent aan heffingen en belastingen 
en dat is het. Hogere kosten in de pro
ductie worden dus doorberekend. 
Overigens zou het goed zijn als drink
waterbedrijven meer ruimte krijgen 
om te investeren in uitbreiding van de 
productie, distributie en zuiverings
capaciteit. Het is logisch dat onze winst 
wordt gemaximaliseerd, omdat wij 
een publiek bedrijf en monopolist zijn. 
Maar waarom is de vergoeding die een 
drinkwaterbedrijf maximaal aan zijn ver
mogensverstrekkers mag betalen, ook 
begrensd? Dit beperkt de mogelijkheden 
om externe financiering aan te trekken.”

Bij wie ligt de nu bal?
“Bij de rijksoverheid. Ik hoop dat wij op 
korte termijn van de bewindslieden van 
IenW horen hoe zij aankijken tegen de 
toekomst van de (drinkwater)voorzie
ning. Dan gaat het om de lange én korte 
termijn. De watertransitie is complex, 
gaat gepaard met uitvoerige besluit
vormingsprocessen en vergt een lange 
adem. Maar dit mag de kwestie van de 
vergunningverlening voor nieuwe win
capaciteit niet gijzelen; die kan morgen 
worden opgepakt. Wat we vandaag doen, 
moet passen in de visie op het water
systeem van over tig jaren. Het kabinet 
moet hierbij de regie nemen. Want als 
je dit decentraal regelt, ontstaat het 
risico op verfrommeling en vrijblij
vendheid. In deze tijd, met de klimaat, 
energie, landbouw en watertransitie, 
gaat Nederland zo op de schop dat een 
krachtige centrale regie noodzakelijk is.”

Heeft u vertrouwen in een goede afloop? 
“Ik zit al vanaf mijn zevenentwintigste in 
het openbaar bestuur en ik heb geleerd 
om optimistisch te zijn. Dat moet wel 
als je bestuurder bent. Maar de urgentie 
mag wel wat meer worden gevoeld. 
Water is de levensader voor ieder mens, 
dat mogen we niet zomaar voor lief 
nemen. In september was ik bij het IWA 
World Water Congress & Exhibition in 
Kopenhagen. Ik sprak daar mensen uit 
Mali die vertelden wat zij moeten doen 
om aan drinkwater te komen. En wij 
hebben het hier gewoon! Nederland 
behoort qua waterkennis en innovatie 
tot de absolute top van de wereld. De 
nota’s zijn er, de analyses zijn er, nu gaat 
het om de bestuurlijke en operationele 
slagkracht. Kortom: meneer de minis
ter, mevrouw de staatssecretaris, benut 
de kennis van de drinkwaterbedrijven. 
Wij zorgen dat het water 24/7 stroomt, 
maar zijn ook 24/7 bereid om mee te 
denken en te handelen.”•

PETER VAN DER VELDEN 
(1954) heeft ruime ervaring in 
het openbaar bestuur. Na zijn 
studie aan de Sociale Acade-
mie in Breda werd hij mede-
werker van de PvdA-fractie 
in de Tweede Kamer en het 
Benelux-parlement in Brussel. 
Daarna was hij onder meer 
burgemeester in Emmen, 
Bergen op Zoom en Breda en 
waarnemend burgemeester 
in Dordrecht. Sinds 2017 is hij 
voorzitter van Vewin. 

We moeten een vriendschapsrelatie 
met het water gaan opbouwen’

‘

PETER VAN DER VELDEN 

normeckalsbeek.nl  |  +31 (0) 592 350 000 
Improve Quality. Reduce Risk. 

Wij creëren waardevol water
 

Van proceswater tot zwembadwater en van 

water voor koeltorens tot stoomketels. Water 

vervult in bijna elke sector een belangrijke rol. 

 

Voor probleemloos gebruik moeten zowel 

het water als de installaties aan verschillende 

eisen voldoen. Normec Kalsbeek kan u hierin 

volledig ontzorgen.
 

Altijd een passende oplossing
 

Met ruim 70 jaar ervaring op alle gebieden van 

waterbehandeling hebben wij altijd een passende 

oplossing. Dit doen wij door eerst het probleem te 

inventariseren en uw situatie grondig te bekijken.  

 

Vervolgens analyseren wij de uitkomsten en bieden  

u de beste oplossing aan. Normec Kalsbeek 

ontzorgt, denkt met u mee en geeft u zekerheid.

Waarom kiezen voor 
Normec Kalsbeek?

   Ruim 70 jaar ervaring in 
waterbehandeling én waterkwaliteit

   Een oplossing voor elk probleem  
in drink- of proceswater

    Duidelijke analyses en uitgebreid advies

LAPTOP   Zelf ontwikkelde, gebruiksvriendelijke 
software en apparatuur

  Bel voor een afspraak, 
 we denken graag met u mee!

Waar kunnen onze  
experts u bij helpen?

  Waterbehandeling

�   Legionellapreventie

  Veiligheid, gezondheid en milieu

Normec Kalsbeek  
Dé specialist in waterbehandeling 
en waterkwaliteit
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V
ier hoort water te staan”, 
zei dijkgraaf Marijn Ornstein 
van waterschap Vallei en 
Veluwe begin september 
in een uitzending van Een 
Vandaag. Ze stond bij de 

drooggevallen Verloren Beek bij Epe. 
Een treurig gezicht. Om haar heen was 
de natuur in een ‘survival modus.’ De 
dijkgraaf illustreerde het ‘heftige be
sluit’ om het onttrekken van grondwater 
te verbieden in de nabijheid van kwets
bare beken. Elders in het werkgebied 
was een gedeeltelijk verbod van kracht 
op het beregenen van gras en akker
land. Het waren de laatste maatregelen 
in een lange reeks om onherstelbare 
schade aan de natuur te beperken. 
Dicht bij diezelfde kwetsbare beken 
staan bij Renkum en Eerbeek drie 
papier en kartonfabrieken. Zij onttrek
ken jaarlijks miljoenen m³ grondwater, 
wat buiten de bevoegdheid van het 
waterschap valt. Bij volumes groter 
dan 150.000 m³ per jaar is de provincie 
verantwoordelijk. In Gelderland gaat 
het in totaal om 52 vergunningen voor 
industriele onttrekkingen en 48 voor 
drinkwaterwinning. De provincie heeft 
ook afgelopen zomer geen beperkingen 
opgelegd. 
Dijkgraaf Ornstein wil afspraken maken 
hoe te handelen als zich weer een 
ernstige droogte voordoet. Het ont
breekt nu aan een crisisinstrument om 
het schaarse grondwater effectief en 
eerlijk te verdelen, zodat de droogte
schade beperkt blijft. De Waterwet geeft 
provincies de mogelijkheid om een 
regionale verdringingsreeks grondwater 
in te stellen: een rangorde van functies 

die als eerste worden afgekoppeld bij 
schaarste. Het is geen verplichting, 
anders dan bij de verdringingsreeks 
oppervlaktewater. 

Habitatrichtlijn
Waterschap Vallei en Veluwe verklaart 
desgevraagd het gesprek hierover niet 
via de media te willen voeren, maar 
aan de bestuurstafel. “Dat begrijp ik 
wel”, zegt water en omgevingsjurist 
Peter de Putter van Sterk Consulting. 
“Zo eenvoudig is dit niet. Er staan grote 
belangen op het spel. Bij wie gaat als 
eerste de kraan dicht, daar komt het 
in feite op neer.” Sterk Consulting 
bracht in 2021 een rapport uit over 
de uit gebreide Europese en nationale 
wetgeving om grondwater te bescher
men.  Opdrachtgever VBNE (Vereniging 
van Bos en Natuurterreineigenaren) 
regelt onder meer de invulling van de 
geborgde zetels voor natuurterreinen in 
besturen van waterschappen. Natuur
beheerders pleiten al langer voor de 
invoering van een verdringingsreeks.   
“Grondwater verdient een betere be
scherming en dat niet alleen in tijden 
van droogte”, stelt De Putter. “Wet en 
regelgeving is er volop. Je kunt alles 
regelen wat gedaan moet worden, maar 
de beschikbare instrumenten worden 
spaarzaam ingezet. Toch valt daar niet 
langer aan te ontkomen. De natuur lijdt 
al jaren schade door verslechtering van 
de grondwaterbalans. Gebeurt dat in 
Natura 2000gebieden, dan is sprake 
van overtreding van Europese wet en 
regelgeving waaronder de Habitatricht
lijn. De leefomgeving van grondwater
afhankelijke flora en fauna mag niet > 

“H
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‘BIJ WIE GAAT 
HET EERST DE 
KRAAN DICHT? 
ZO EENVOUDIG 
IS DAT NIET’

Verdringingsreeks grondwater    

Vier van de vijf laatste 
zomers waren extreem 
droog. Terwijl waterschappen 
verboden instelden op het 
beregenen met grondwater, 
konden (industriële) 
grootverbruikers zonder 
restricties grondwater blijven 
oppompen. Wordt het tijd 
voor een verdringingsreeks 
grondwater? De provincie 
Noord-Brabant verkent de 
mogelijkheden, maar stuit op 
tal van dilemma’s. 
TEKST HANS OERLEMANS
BEELD ISTOCK, E.A.

Peter de Putter  Hagar Roijackers Martijn Tholen  
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achteruitgaan. Zelfs als dat dreigt te 
gebeuren, moet worden ingegrepen.” 

Europees Hof
Het Europese Hof van Justitie deed in 
2021 een belangwekkende uitspraak in 
een geruchtmakende zaak. Het Wereld 
Natuur Fonds heeft de Spaanse over
heid aangeklaagd voor de grootschalige 
onttrekking van grondwater door de 
tuinbouw bij natuurgebied Doñana in 
Andalusië. Het Hof oordeelt dat Spanje 
door niet in te grijpen in strijd handelt 
met de Kaderrichtlijn Water (KRW) en 
de Habitatrichtlijn. Het ‘verslechterings-
verbod’ bepaalt dat elke activiteit moet 
worden uitgesloten die mogelijk de 
habitat van kwetsbare soorten zal aan
tasten. Verder moet grondwater dat voor 
menselijke activiteit wordt onttrokken in 
dezelfde mate worden aangevuld. 
De Putter: “Natuurorganisaties zullen 
dit vonnis goed bestuderen. Daar gaan 
meer rechtszaken van komen. Water
beheerders moeten nu handelen, an
ders worden ze ertoe gedwongen door 
de rechter. Dan wordt ook de bescher
ming van ons grondwater een zaak van 
en voor juristen. Jammer als het zover 
moet komen, want verdroging staat al 
decennia op de agenda. In 1995 heb ik 
al meegeschreven aan een rapport van 
het Nationaal Onderzoeksprogramma 
Verdroging. Sindsdien zijn nog talloze 
rapporten en adviezen verschenen en 
convenanten gesloten, maar ondertus
sen verslechtert de grondwaterbalans 
steeds verder.” 

Dilemma’s in Brabant  
NoordBrabant behoort met Limburg, 
Gelderland, Overijssel en Drenthe tot 
de provincies die het meest te lijden 
hebben onder extreme droogte. Ook 
afgelopen zomer was sprake van lage 
tot zeer lage grondwaterstanden op 
de hoge zandgronden. De urgentie 
wordt gevoeld. Brabant kent het Breed 
Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG) 
waaraan dertien partijen deelnemen.  
Ze sloten eind 2021 het Grondwater 
Convenant 20212027 met een indruk
wekkende lijst aan maatregelen. Zo 
moeten er ‘heldere regels komen voor 

die momenten dat de grondwatervoor
raad niet meer toereikend is’. Dat leidt 
tot het volgende voornemen: ‘De provin-
cie ontwikkelt in 2022 een verdringings-
reeks grondwater onder droge omstan-
digheden (wat te doen bij calamiteiten) en 
stelt die uiterlijk in 2023 vast.’ 
Zoals zo vaak blijkt de praktijk weer
barstig. De provincie heeft uitgebreid 
de mogelijkheden verkend en een opzet 
gemaakt, maar die wordt voorlopig niet 
geactiveerd. “Een verdringingsreeks 
is een zwaar instrument”, zegt gede
puteerde Hagar Roijackers van Water, 
Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak. 
“Dat zet je niet zomaar in. Het blijkt 
dat toepassing van een verdringings
reeks grondwater vooral zal leiden tot 
beperkingen voor de landbouw, voor 
kapitaalintensieve teelten en voor kleine 
onttrekkingen. Nu zijn we samen met 
de waterschappen al bezig nieuw beleid 
te ontwikkelen voor beregeningen en 
kleine onttrekkingen, waardoor al meer 
restricties mogelijk worden. Dat spoor 
krijgt voorrang. Maar als dit instrument 
straks toch nodig blijkt, moeten partijen 
erop voorbereid zijn. We mogen niet 
wegduiken.”
De provincie kan voor de verdringings
reeks grondwater een vergelijkbare 
rangorde vaststellen als voor de verdrin
gingsreeks oppervlaktewater. Als eerste 
moeten dan functies in de categorieën 
3 en 4 worden afgekoppeld. Maar bepa
len wie of wat daaronder valt, levert tal 
van dilemma’s op, volgens gedeputeerde 
Roijackers: “Hoe maak je bijvoorbeeld 
onderscheid tussen hoog en laagwaar
dig gebruik van grondwater? Wat zijn 
precies kapitaalintensieve gewassen? 
En wat wordt bepalend voor de inzet van 
het instrument: de actuele grondwater

standen of het neerslagtekort? Verder 
bestaat het risico dat onttrekkers van 
grondwater bij een beperking of verbod 
overschakelen op leidingwater, wat ook 
uit grondwater wordt gewonnen. Dan 
schieten we er niks mee op.” 

Wederombouw watersysteem
Roijackers wijst op het recente rapport 
Zonder water, geen later van de onafhan
kelijke adviescommissie Droogte. Het 
is een pleidooi voor een grote omslag 
in het (grond)waterbeheer in Brabant. 
“In plaats van een crisisinstrument 
hebben we eerst en vooral structurele 
maatregelen nodig. Het rapport is daar 
duidelijk over: onttrekkingen verminde
ren, grondwater aanvullen en water be
sparen. De commissie heeft uitgerekend 
wat dit kwantitatief gaat betekenen en 
stelt oplossingen voor die diep ingrijpen 
op ons watersysteem en grondgebruik.”
Met een verwijzing naar de naoorlogse 
wederopbouw pleit de adviescommis
sie voor een ‘wederombouw’ van de 
provincie waarbij water leidend moet 
zijn. Een glasheldere boodschap, vindt 
Roijackers. “De problemen zijn groot, de 
problemen zijn urgent. De commissie 
geeft talrijke concrete adviezen, waar 
we met alle partners over gaan praten. 
We kunnen ons niet permitteren om in 
kringetjes te blijven ronddraaien. Het 
moet, met moed.”
Misschien wel de sterkste prikkel om 
verandering in gang te zetten, is een 
financiële prikkel. Grondwater en ook 
leidingwater zijn nog steeds spotgoed
koop. “Ja, daarom verhogen we per  
1 januari 2023 de grondwaterheffing van 
1,9 naar 3,8 cent per kuub grondwater. 
De eerste verhoging sinds 2002. De 
heffing geldt voor grote onttrekkingen. 
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Daarmee komt in vier jaar tijd ruim 15 miljoen euro vrij 
voor de aanpak en het tegengaan van verdroging. Samen 
met de waterschappen kijken we of ook kleinere onttrek
kingen onder de heffing kunnen vallen.”

Waterschap De Dommel
Stel de provincie NoordBrabant had al jaren eerder een 
verdringingsreeks grondwater ingesteld. Zou dit instru
ment dan in de voorbije droge zomers zijn geactiveerd? 
Zou het geholpen hebben? Bestuurder Martijn Tholen van 
waterschap De Dommel geeft een genuanceerd antwoord. 
“In theorie kan het verdere verdroging beperken, maar de 
gevolgen van het verminderen of stopzetten van grond
wateronttrekkingen zijn heel ingrijpend vooral voor de 
industrie en agrarische sector. Dat zijn de sectoren die in 
beeld komen, omdat de drinkwaterbedrijven een leverings
plicht hebben.” 
Volgens het Convenant Grondwater en ook het advies 
 Zonder Water Geen Later kan Brabant met ingrijpende 
maatregelen de afname van het grondwater stoppen 
en een nieuwe robuuste en droogtebestendige balans 
creëren. Dat betekent tot 100 miljoen m³ minder grond
water onttrekken en 100 tot 150 miljoen m³ per jaar meer 
infiltreren. Maar tegelijkertijd blijft de watervraag stijgen 
door bevolkingsgroei en meer bedrijvigheid, terwijl ook de 
weersextremen zullen toenemen. Kan het watersysteem 
dit aan?
Bestuurder Tholen: “De opgave is inderdaad groot. Theo
retisch valt er nog voldoende water, alleen niet altijd op 
het goede moment. Het wordt een puzzel om dat water 
voor droge perioden vast te houden aan de oppervlakte 
en in de bodem. Ons systeem van snel water afvoeren 
moeten we ombouwen naar een systeem van opslaan en 
infiltreren. Dat vraagt ruimte en betekent automatisch dat 
niet meer alles overal kan. Nieuw waterbeleid zal zeker 
invloed hebben op bestaande functies en gebruik. Wel is er 
afgesproken om als ergens functies moeten veranderen de 
betrokken ondernemers perspectief te bieden.”

Pijn lijden
“Vier droge zomers in vijf jaar”, zegt De Putter. “Hoeveel 
meer stimulans heb je nodig om het roer om te  gooien? 
Voeg daarbij dat Europese en nationale wetgeving dwin
gend voorschrijven dat grondwater moet worden be
schermd. Hoe langer dit vooruit wordt geschoven, hoe 
draconische de maatregelen om alsnog de doelen te 
kunnen halen. Hogere tarieven is een begin, maar kijk 
ook kritisch naar vergunningen. Nieuwe omstandigheden 
 geven provincies en waterschappen een juridische basis 
om vergunningen aan te passen. Dat gaat pijn doen bij 
partijen die veel water onttrekken, maar nu lijdt de natuur. 
Alleen die hoor je niet.”•   

VERDRINGINGSREEKS GRONDWATER
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GEA komt naar 
u toe!

Test de nr. 1 decanter
voor slibontwatering.

Onze centrifuge zorgt voor de best denkbare
resultaten bij communale slibontwatering en
de ontwatering van mest en digestaat. De hoogst
mogelijke g-krachten leiden tot de droogste koek
én leveren het schoonste centraat op. Test en
ervaar het zelf wat deze technologie aan
voordelen biedt! Wij komen bij u langs op locatie
met onze mobiele GEA Biosolids Decanter.

Maak nu een testafspraak:

E     Steven.deBoer@gea.com
M     +31 6 2112 8190

GEA.com/nederland

(Advertentie)

Regte Heide Waterwingebied bij Goirle waar maatregelen 
tegen verdroging worden genomen

Waterbeheerders moeten nu handelen, 
anders worden ze ertoe gedwongen 
door de rechter’

‘
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WIE
Het zat er al vroeg in dat 
Branco van den Abbeele de 
elektrotechniek in zou gaan. 
Knutselen met K’nack en 
Lego, experimenteren met 
batterijen en lampjes. Je 
afvragen hoe het kan dat een 
lamp gaat branden wanneer 
je een knopje indrukt, iets 
wat de meesten van ons heel 
vanzelfsprekend vinden. 
Na het vmbo, eerst tech
niekbreed, later elektro
techniek, volgden mbo 2, 3 en 
4 in een werklerentraject. 
Met zijn diploma op zak ging 
hij aan de slag bij verschil
lende bedrijven in de elek
trotechniek, in de ruwbouw, 
woningbouw en renovatie. 
“Maar het was niet wat ik 
zocht. Ik wilde uitdagender 
werk, groter, complexer. Op 
een gegeven moment rolde 
ik de industrie in, werd via 
dat bedrijf uitgeleend aan 

Waternet waar ik ook in vaste 
dienst kwam.” 
Van de werkzaamheden in de 
hele keten van rioolgemaal 
en zuivering tot en met de 
drinkwaterproductie, vond hij 
de afvalwaterzuivering het 
meest interessant. Eerder 
dit jaar stapte hij over naar 
het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. 
Vanwege de inhoud van zijn 
functie. En de uitdaging. 

WAAR
Bij de afvalwaterzuivering in 
Beverwijk, zijn vaste ‘opkom
locatie’. “Hier begin ik mijn 
werkdag, krijg er te horen 
of er storingen zijn waar
mee ik meteen aan de slag 
moet. Anders ga ik verder 
met mijn onderhoudswerk. 

Het verhelpen van storingen 
gaat natuurlijk boven alles. 
We hebben beurtelings een 
week storingsdienst. Vorige 
week ben ik met een collega 
een hele nacht in de weer 
geweest om een calamiteit 
te verhelpen, een lekkage 
buiten, bij een rioolgemaal. 
Want je wil niet dat de hele 
installatie onder water komt 
te staan.
Ik ben niet alleen storings 
én onderhoudsmonteur, 
maar ook werkvoorbereider, 
stel plannen op, bestel de no
dige materialen, onderhoud 
contacten en overleg met 
bedrijven. Momenteel werken 
we aan de slibdrooginstal
latie. Twee keer per jaar 
wordt de fabriek een week 
stilgelegd zodat onderhoud 
aan de machines en installa
ties kan plaatsvinden. Geen 
twee werkdagen zijn hetzelf
de. Dat motiveert!” 

(TOEKOMST)DROOM
“Mijn zelfstandigheid is 
groot en ik draag veel eigen 
verantwoordelijkheid. Tijdens 
mijn sollicitatiegesprek 
kreeg ik echt het idee dat ik 
hier de ruimte zou krijgen 
die ik graag wil om te kunnen 
groeien, om door te leren. En 
binnen HHNK bestaan veel 
doorgroeimogelijk heden. 
Een avond in de week ga 
ik weer naar school, voor 
de UTAZopleiding. In deze 
uitgebreide techniek afval
waterzuivering wordt dieper 
op de hele materie ingegaan. 
De opleiding is eigenlijk 
bedoeld voor de proces en 
regieoperators, maar ik 
vind het ook interessant. 
Voor lopig zie ik mezelf wel 
werken bij dit waterschap. 
Hier ben ik mijn ambities aan 
het waarmaken.”• 

Ik wilde uitdagender 
werk, groter, complexer’

‘
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ALSBranco van den Abbeele (27), elektromonteur 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
Locatie: de waterzuivering in Beverwijk, zijn  

vaste ‘opkomlocatie’
TEKST BARBARA SCHILPEROORT
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Hier ben ik mijn 
ambities aan 
het waarmaken’  

‘
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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
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Wie je ook zoekt voor je vacature, ze kunnen overal 
zitten. Daarom bereik je op Watervacatures.nl 
kandidaten in álle windrichtingen van de watersector. 
Want wij verspreiden je advertentie niet alleen via 
de site en de vacaturebank van H2O en KNW, maar 
ook via onze nieuwsbrieven, de app, het magazine, 
sociale media en beurzen. Zodat je iedereen een stuk 
makkelijker bereikt: degenen die hard op zoek zijn en 
degenen die misschien geïnteresseerd zijn maar het 
nog niet weten.

• Je topvacature zichtbaar op de homepage.
• Je vacature tevens zichtbaar op elke afzonderlijke 

vacaturepagina.
• Tweewekelijks in de H2O-KNW=nieuwsbrief.
• Ook zichtbaar o.a. in app en op sociale media.

Wil je je vacature nu plaatsen of meer weten over het 
bereik van  Watervacatures.nl? Bel of e-mail Tamara Bos op 
0612065758 of info@watervacatures.nl.

www.watervacatures.nl

JOUW VACATURE 
VIA ÁLLE KANALEN

1/2 pagina liggende advertentie H2O.indd   11/2 pagina liggende advertentie H2O.indd   1 10-05-2022   09:3110-05-2022   09:31



20 I  I 21ZEEGRASHERSTEL: ER IS NIET ÉÉN RECEPT

Z

ijk, hier zie je de zaadjes al”, constateert Laura Govers tevre
den. Ze is net terug van een congres in het Spaanse San 
Sebastian en zelf ook benieuwd hoe haar zeegras erbij staat. 
In een kas op de Groningse campus Zernike worden, in zwarte 
plastic bakken gevuld met zand en zeewater, plantjes onder 
verschillende condities gekweekt. Met haar hand haalt ze een 

bijna transparante groene sliert omhoog, waarin de levenskiemen duidelijk 
zichtbaar zijn. 
Zeegras is de ‘niche’ waar Govers zich als wetenschapper al zo’n vijftien 
jaar mee bezighoudt. In het laboratorium in Groningen, maar liever nog in 
‘het wild’, bijvoorbeeld op het wad. Ze heeft het tij mee, want het inzicht dat 
de zilte waterplant belangrijk is voor een gezond ecosysteem dringt steeds 
meer door. Wat ook helpt, is dat Brussel uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit 
op orde wil hebben en daarvoor in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
duidelijke doelen heeft geformuleerd.   
Voor Rijkswaterstaat is zeegrasherstel dan ook een van de maatregelen 
om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Dit voorjaar lanceerde de 
beheerder het plan om de komende vijf jaar in de Waddenzee en in de Zuid
westelijke Delta (Grevelingenmeer, Veerse Meer) flinke zeegrasvelden > 

“K
Er groeit weer zeegras in de Nederlandse Waddenzee. Meer dan een miljoen 
plantjes telden Laura Govers en haar collega’s deze zomer op het proefveld bij 
Griend. Dat lijkt een goed begin voor het grootschalige zeegrasherstelproject 
waarmee Rijkswaterstaat de komende vijf jaar de waterkwaliteit wil verbeteren. 
Herstel van zeegrasvelden draagt bij aan een functioneler ecosysteem.
TEKST PAULINE VAN KEMPEN  | BEELD LAURA GOVERS, KATRIN REHL

ZEEGRASHERSTEL:  
ER IS NIET ÉÉN RECEPT     

H2O | NR 10 NOVEMBER 2022
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aan te leggen. Govers is, vanuit de Rijks
universiteit Groningen, als wetenschap
pelijk coördinator aan dit ‘herstelproject’ 
verbonden. 

Wier
“In de Waddenzee lagen vroeger 
extreem uitgestrekte ondergedoken 
grote zeegrasvelden van wel 120 tot 150 
vierkante kilometer”, vertelt zij. “Het 
wier, zoals zeegras toen werd genoemd, 
werd gemaaid, gedroogd en verkocht 
als isolatiemateriaal, om matrassen 
mee te vullen en zelfs om dijken mee te 
bouwen.”
Rond 1930 verdwenen deze velden 
als gevolg van een ziekte en  vrijwel 
gelijktijdig  de aanleg van de Afsluitdijk, 
waardoor het water troebeler werd. 
De droogvallende velden gingen sterk 
achteruit als gevolg van de verslechterde 
waterkwaliteit. 
En waar in de Duitse en Deense Wad
denzee het zeegras spontaan terugkeer
de, gebeurde dat langs de Nederlandse 
kust niet of nauwelijks. “Alleen bij Hond 
en Paap, in de EemsDollard, staat nog 
groot zeegras”, weet Govers. “En langs 
de Groninger kust en bij Den Oever is 
wat klein zeegras te vinden. Maar dat 
heeft het niet super naar de zin.” 

Eerdere experimenten
Zeegras geldt als de enige plant ter 
 wereld die zijn volledige levenscyclus on
der water kan doorbrengen. Er bestaan 
circa zeventig soorten, waarvan er in 
 Nederland twee voorkomen: groot zee
gras (zostera marina) en klein zeegras 
(zostera noltii). Of drie, als je de snavel
ruppia (ruppia maritima) ook meerekent. 

Sinds de jaren negentig van de  vorige 
eeuw zijn zowel op de Waddenzee als 
in het Grevelingenmeer de nodige 
proeven uitgevoerd met het planten en 
inzaaien van zeegras. Het gedroomde 
resultaat liet lang op zich wachten, maar 
afgelopen zomer bleek de populatie bij 
Griend dan toch explosief gegroeid: van 
200.000 plantjes vorig jaar naar ruim 
1 miljoen nu. “Dat is wereldwijd het 
grootste succes ooit op droogvallende 
platen”, stelt Govers.  
Dit succes kon alleen bereikt worden 
door te leren van eerdere experimenten, 
benadrukt de ecoloog. Daaruit bleek 
bijvoorbeeld dat de zandplaat Griend 
een van de meest geschikte locaties is 
vanwege de beschutting die hij biedt. 
Voor een eerder project zaaiden Govers 
en haar collega’s hier vanaf 2018 daarom 
elk voorjaar een proefveld in, de laatste 
jaren met een kitspuit vol modder en 
Duitse ‘donorzaadjes’. 
“Wat er nu staat, is grotendeels het 
resultaat van vijf jaar achtereen zaaien 
en interne zaadproductie”, zegt Govers. 
“Het is dus belangrijk om steeds bij te 
blijven zaaien tot er een kritische massa 
is bereikt.”  

Slakjes
Ze kent de kritiek: moet je dat wel willen, 
tuinieren in de Waddenzee? “Maar als 
je andere menselijke activiteit toestaat, 
mag je ook actief ingrijpen om de natuur 
te verbeteren”, meent zij. “De Wadden
zee is geen volledig natuurlijk systeem 
meer. De natuurlijke dynamiek is 
ingekaderd door dijken, het voedselweb 
is verarmd en er vindt gaswinning en 
bodemberoerende visserij plaats.”

Het herstel van zeegrasvelden draagt 
bij aan een functioneler ecosysteem, zo 
luidt het argument. De velden zorgen 
ervoor dat het water langzamer stroomt, 
waardoor slib naar de bodem zinkt en 
het water helder wordt. Met zijn wortels 
stabiliseert zeegras de bodem en in zijn 
wortelstokken slaat het CO2 op. Al duurt 
dat laatste wel tientallen jaren, nuan
ceert de ecoloog. 
Zeegrasvelden bevorderen ook de bio
diversiteit. Vissen, garnalen en slakjes 
groeien er op en schuilen er, om op hun 
beurt weer te dienen als voedsel voor 

andere vissen en voor vogels. Govers: 
“Bij Griend zijn al 30 procent meer soor
ten gespot.”
De vraag is nu of het proefveld zich
zelf de komende jaren in stand houdt. 
Daarnaast moeten er locaties  gevonden 
worden voor nieuwe velden om tot een 
‘robuuste populatie’ te komen. Het 
streefgetal voor de KRW is 10.000 hecta
re zeegras in de Waddenzee; het veld bij 
Griend meet nu 650 hectare.  
“Maar de grootste uitdaging is dat twee 
derde daarvan klein zeegras moet zijn”, 
stelt Govers. “En daarmee zijn we nu 
pas aan het pionieren. Klein zeegras is, 
anders dan groot zeegras, meerjarig. 
Herstel vanuit zaad duurt langer, omdat 
de soort in het begin langzaam groeit en 
zich dan vooral via de wortelstokken uit
breidt. Daardoor is veel meer tijd nodig 
om een redelijk areaal te bereiken.”

Deltawerken
Ook in de Zuidwestelijke Delta kwamen 
vroeger grote zeegrasvelden voor, die 
net als in de Waddenzee zijn verdwenen. 
Voor beide meren is het doel om de 
komende jaren een veld van vijf hectare 
te realiseren. Daarvoor moet volgens 
Rijkswaterstaat nog het nodige onder
zoekswerk verricht worden. 
Eerder onderzoek van de Radboud 
Universiteit heeft al wel aangetoond 
dat zeegras in het zoute water van het 
Grevelingenmeer kan overleven. De 
omstandigheden zijn echter niet ideaal, 
weet Govers. “Omdat het water door 
de Deltawerken is afgesloten van de 
zee, is er een verstoord voedselweb. 
Er zijn geen getijden en het zaad wordt 
 opgegeten door krabben, dus we moeten 

daar met plantjes werken.”  
De kennis die bij Griend vergaard is, 
kan dan ook niet zomaar overgeplaatst 
worden, benadrukt de ecoloog. Dat geldt 
evenzeer voor andere locaties in de 
Waddenzee, in Europa en bijvoorbeeld 
Canada, waar zij ook onderzoek doet. 
“Er is niet één recept voor zeegrasher
stel. Elke locatie is weer anders en we 
moeten steeds opnieuw uitvinden wat 
het beste werkt.•

ZEEGRASHERSTEL: ER IS NIET ÉÉN RECEPT
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CODE ROOD
Als beheerder heeft Rijkswater-
staat het zeegrasherstel in de 
Waddenzee begin dit jaar over-
genomen van Natuurmonumen-
ten, dat de afgelopen vier jaar 
samen met de Rijksuniversiteit 
Groningen en veldwerkbedrijf 
The Fieldwork Company het pro-
ject ‘Sleutelen aan zeegrasher-
stel’ uitvoerde. 
De komende vijf jaar investeert 
Rijkswaterstaat vijf miljoen 
euro in de aanleg van zeegras-
velden in de Waddenzee en in 
de Zuidwestelijke Delta (Greve-
lingenmeer, Veerse Meer). Dat 
gebeurt in samenwerking met 
de Rijksuniversiteit Groningen, 
The Fieldwork Company en de 
adviesbureaus Witteveen+Bos en 
Altenburg & Wymenga. 
“Vanuit de Kaderrichtlijn Water 
ligt er een ontzettend grote 
opgave”, zegt waterkwaliteits-
adviseur Raven Cammenga van 
Rijkswaterstaat Noord-Neder-
land. “Daarbij geldt het principe 
‘one out all out’: als één punt niet 
in orde is, krijgt de hele Wadden-
zee code rood. En het zeegras is 
totaal niet in orde.”
Andere meetlatten voor de 
waterkwaliteit zijn bijvoorbeeld 
de visstand, de macrofauna, che-
mische aspecten en  nutriënten. 
“Zelf vind ik zeegras de mooi-
ste”, zegt Cammenga. “Het is 
niet alleen een indicator voor de 
waterkwaliteit, het is ook een 
biobouwer, die erg belangrijk is 
voor een gezond onderwater-
leven.”

LAURA GOVERS
Laura Govers (1985)  studeerde 
biologie aan de Radboud Uni-
ver siteit Nijmegen, verrichtte 
onder zoek naar zeegras in 
 Indonesië en Curaçao en promo-
veerde in 2014 op een onderzoek 
naar het effect van biogeoche-
mische stressoren op zeegras-
ecosystemen. 
In 2015 verhuisde ze naar de 
Rijksuniversiteit Groningen, 
waar ze haar universitair docent-
schap nu combineert met onder-
zoek naar het ecosysteem van 
de Waddenzee en vergelijkbare 
getijdengebieden in West-Afrika.  
Ze is ook als onderzoeker ver- 
bonden aan het Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ) op Texel en aan de Univer-
sity of Victoria in Canada. 

Raven Cammenga 

Laura Govers 

Zeegras is niet 
alleen een 
indicator voor de 
waterkwaliteit, 
het is ook een 
biobouwer’

‘

Het is belangrijk om steeds bij te blijven zaaien 
tot er een kritische massa is bereikt’

‘



ijn ze vervuild of niet? Dat is de vraag waar ze op 
de campus van Wageningen University & Research 
antwoord op proberen te krijgen. Het gaat om aard

appelen, uien en peren. In een lab worden ze onderzocht 
op aanwezigheid van microverontreinigingen afkomstig 
uit gezuiverd afvalwater waarmee de gewassen in het 
afgelopen groeiseizoen zijn gevoed. 
Het onderzoek met de naam EffluentFit4Food richt zich 
vooral op de vraag welke gezondheidsrisico’s er gepaard 
gaan met het gebruik van effluent voor irrigatie in de 
landbouw. De vraag is urgent, want door de droogte wordt 
de vraag naar gezuiverd afvalwater als alternatieve bron 
voor irrigatie steeds groter. In Europa wordt op tal van 
plekken effluent al hergebruikt in de landbouw. “Ook hier 
gebeurt het, in Zeeland haalden boeren dit jaar afvalwater 
op bij de zuivering”, vertelt projectleider Wilfred Appel
man van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR). 
Sinds 25 mei 2020 is er Europese regelgeving die de 
minimale kwaliteitseisen van hergebruikt water in de 
landbouw beschrijft. Het is nu aan de lidstaten om die 
richtlijnen te verankeren in nationale wet en regelgeving. 
Die worden medio volgend jaar van kracht. Dit terwijl 
de veiligheid van effluent nog nauwelijks is onderzocht, 
vertelt Appelman.  
Feit is dat gezuiverd afvalwater nog steeds microveront
reinigingen bevat als medicijnresten, gewasbescher
mingsmiddelen, zware metalen, PFAS en microplastics. 
De vraag is: nemen de gewassen dit soort stoffen op 
als ze beregend worden met effluent? En zo ja, in welke 
concentraties? En zijn die gevaarlijk voor de volksgezond
heid? We weten het niet, zegt Appelman. “Met name als 
het gaat om microverontreinigingen heb ik zorgen over de 
voedselveiligheid. De hele apotheek die we als samen
leving gebruiken, vind je in het afvalwater terug.” Maar 
het kan ook zijn, zegt de onderzoeker, dat het allemaal 
meevalt en ‘met een sisser’ afloopt.
Volgens de Europese regels moeten waterbeheerders die 
afvalwater willen vrijgeven voor irrigatie een  risicoanalyse 
maken als het vermoeden bestaat dat het effluent niet 
aan de minimale kwaliteitseisen voldoet. EffluentFit4Food 
moet nu handvatten gaan bieden voor die risicoanalyse. 
Op de rwzi van Waterschap Scheldestromen in Ritthem is 
effluent behandeld met verschillende technieken, zoals 
ozon en geavanceerde oxidatie. Het behandelde afval
water werd apart verzameld en gebruikt voor de voeding 
van drie gewassen die op zand werden geteeld: aardappe
len, uien en peren.
In het lab worden ze nu onderzocht op de aanwezigheid 
van microverontreinigingen en andere niet gewenste 
stoffen. Een toxicoloog onderzoekt de risico’s voor de 
volksgezondheid. En WFBR ontwikkelt met studenten van 
de HAN university of applied sciences een meetapparaat 
waarmee waterschappen en boeren kunnen bepalen of 
het effluent aan de eisen voldoet en veilig te gebruiken 
is. Straks aan te schaffen ‘voor een paar tientjes’, vertelt 
Appelman.

Z
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AARDAPPELEN, ZIJN ZE 
VERVUILD DOOR EFFLUENT? 
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

OH
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VELEN DENK BIJ HET HOREN VAN UW 
NAAM DIRECT: ZWELKLEI! HOE KOMT 
DAT?
Bij de eerste beving in het Groningen
veld, in 1991, was er aanzienlijke 
schade, met name aan een pand in 
 Middelstum. De bewoonster kon na de 
beving door de buitenmuur naar buiten 
kijken. Ik vroeg me af: hoe kan dat? 
Want in de omgeving was er  eigenlijk 
niet zo’n aanzienlijke schade. Met 
collega’s heb ik daar geboord en we 
kwamen tot de slotsom: de klei hier is 
geen gewone klei. Ik ben gaan zoeken 
wat daarover bekend was, en wat blijkt? 
In oude publicaties van ‘Wageningen’, 
maar ook in oude notities van school
meesters van achttienzoveel staat: dit 
is zo’n bijzondere klei, die zwelt op als 
hij nat wordt, maar als hij opdroogt dan 
kan je je buurman er de hersens mee 
inslaan als je dat zou willen. Het heet 
knikklei, knipklei of, in WestFriesland, 
pikklei. Ik heb hier veel contact over 
 gehad met Lee Jones van de British 

Geological Survey. Jones is dé zwel
kleiexpert in de wereld.
Samen met mijn Canadese partner en 
een Afrikaanse geoloog heb ik er al in 
2004 een rapport over geschreven. En 
inderdaad, de Groningse knipklei bevat 
het typische zwelkleimineraal smectiet, 
dat water in het kristalrooster kan op
nemen en daardoor sterk opzwelt. 
Op basis van ons uitgebreide onderzoek 
concludeerden we dat zwelklei juist in 
de Groningse context gevaarlijk is. Wan
neer het na een droge zomer hard gaat 
regenen neemt die klei het water op en 
zet funderingen onder spanning. Komt 
er dan een aardbeving, dan kan die tot 
veel grotere schade leiden dan je op 
grond van de afstand tot het epicentrum 
zou mogen verwachten. Zwelklei veróór
zaakt niet de beving, maar vergroot wel 
de schade.

WAT GEBEURDE ER MET DAT ONDER-
ZOEK?
De Provincie Groningen legde het voor 

commentaar voor aan TNO en GEODelft. 
Tot onze grote verbazing noemden die 
het ‘onzin’, zonder daarvoor goede on
derbouwing te geven. De Provincie nam 
dat oordeel over. Ik heb nooit begrepen 
waarom en al helemaal niet dat men 
zelfs niet de moeite nam om hierover 
contact op te nemen met ons. 
Zwelklei komt op veel plekken in de 
wereld voor, het is een bekend en goed 
onderzocht fenomeen. Na de droge 
zomer van 1976 zijn ze in Engeland en 
Frankrijk begonnen met het onder
zoeken van wat voor  funderingsschade 
zwelklei oplevert. Engeland heeft 
landsdekkende bodemkaarten van het 
voorkomen van zwelklei. Trouwens ook 
van loopzand, een ander fenomeen dat 
in Groningen bij aardbevingen extra 
schade oplevert. Hier in Nederland komt 
er pas de laatste jaren iets van gericht 
bodemonderzoek op gang. De ideeën 
over dit onderwerp beginnen te kante
len, jonge wetenschappers bij de diverse 
kennisinstituten zeggen nu dat ze niet 

GEBREK AAN BODEMKENNIS 
LEIDT TOT GELDVERSPILLING 
EN ONRECHTVAARDIGHEID 

PODIUM
COÖRDINATIE: MIRJAM JOCHEMSEN

Voor de Groningers lijkt het vrijwel onmogelijk om hun aardbevingsschade 
vergoed te krijgen. De verantwoordelijke partijen zijn moeilijk te overtuigen 
welke schade het gevolg is van de aardbevingen. Eén van de oorzaken is 
volgens Peter van der Gaag dat er onvoldoende kennis over de Groningse 
bodemprocessen is. Dat geldt voor bouwers maar ook voor waterschappen. 
Van der Gaag is geohydroloog en heeft veel onderzoek gedaan in het Groningse 
aardbevingsgebied en in het buitenland.
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Peter van der Gaag:
Zwelklei veróórzaakt 
niet de beving, maar 
vergroot wel de 
schade’

‘

PODIUM

begrijpen waar het eerdere ongeloof 
vandaan kwam. 
Het heeft wel grote gevolgen gehad. Er 
is veel tijd en geld verspild. Rechters 
laten zich leiden door wat Nederlandse 
onderzoeksinstituten zeggen.

WAT MOET ER NU GEDAAN WORDEN,  
EN DOOR WIE?
Eigenlijk ontbreekt het aan twee dingen: 
kennis en goede planning. 
We leven in Nederland op een postzegel, 
het wordt steeds voller in de onder
grond. Niet alleen met leidingen, maar 
ook met zaken als tunnels, mijnbouw
activiteiten voor CO2opslag en winning 
van water, gas, zout, warmte, CO2op
slag. Zoals ik al in 1989 zei: er moet 
dringend een bestemmingsplan voor de 
ondergrond komen. Slechte planning 
levert onnodige bouwkosten, procedure
kosten en schade.
En daarmee kom je op het eerste punt. 
Er is in Nederland schrikbarend weinig 
kennis over de bodem en de processen 

die daarin spelen; bijvoorbeeld over wat 
er precies gebeurt bij een aardbeving. 
Kennis die je nodig hebt om te weten 
welke plek geschikt is voor welke acti
viteit of hóé je gebouwen het best kunt 
versterken. Dat geldt voor bouwers maar 
ook voor bijvoorbeeld de waterschappen. 
Dat op sommige plekken huizen verzak
ken bij dijkversterkingen is voorspel
baar! En waarom staan er in Nederland 
nergens zo weinig peilbuizen als in 
Groningen om het grondwaterpeil en de 
kweldruk te meten? En waarom duurde 
het zo lang voordat er tiltmeters stonden 
om bodembeweging in kaart te brengen?

Met alles wat daar gebeurt, door be
vingen maar ook door bodemdaling? 
Sommige boeren in Nederland kunnen 
over dertig jaar alleen nog maar zee
koeien houden. We kunnen die boeren 
misschien maar beter nu uitkopen, in 
plaats van voor veel geld al die polder
tjes te blijven bemalen. Er wordt veel 
te weinig in bodemonderzoek geïnves
teerd, terwijl je dat dubbel en dwars 
terugverdient doordat je weet wat je 
kunt verwachten. En het is ook eerlijker. 
Bewoners worden nu met een kluitje in 
het riet gestuurd omdat de schade die 
ze melden ‘niet kan’.•

Reageren? Ideeën? Ga naar h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie.
Of heeft u iets te zeggen over een onderwerp waarover we het in de water
wereld met elkaar zouden moeten hebben? Neem dan contact op met de 
redactie van H2O, redactie@h2o-media.nl.
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M
Positieve effecten zijn er zeker, maar 
er kunnen nog geen ‘harde’ conclusies 
worden getrokken, blijkt uit de vorige 
maand gepubliceerde  beleidsevaluatie 
die zich richt op doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het project Marker 
Wadden. “Aangezien de eilanden qua 
flora en fauna nog steeds in ontwikke
ling zijn, weten we voor een deel het 
‘eindbeeld’ nog niet”, staat geschreven. 
“Het hele gebied bevindt zich nog steeds 
in een pioniersfase.” 
Bovendien: ‘strakke doelen’ en ‘harde 
streefwaarden’ waren er eigenlijk niet 
en door het unieke karakter is er geen 
referentie waaraan de doelmatigheid 
van het project kan worden getoetst. Wel 
staat vast dat er ‘een stuk nieuwe natuur 
met een grote diversiteit aan vegetatie 
en broed en trekvogels’ is gerealiseerd. 
En qua recreatie is het project een 
succes, de eilandengroep wordt druk 
bezocht. Maar is het slib uit het Marker
meer ook een stabiel substraat geble
ken? En draagt de eilandengroep bij aan 
natuurherstel van het Markermeer?

Zeven eilanden
De eerste fase is afgerond. Die bestond 
uit de aanleg van vijf eilanden. Daar 
kwamen er nog twee bij, zodat er nu 
zeven eilanden liggen, aangelegd met 
zand, klei en slib dat nagenoeg geheel 
uit het Markermeer kwam. De totale 
oppervlakte bedraagt 1.300 hectare op 
en onder water, inclusief een slibgeul en 
een aantal zandwinputten. 
Het idee is dat de eilandengroep bij
draagt aan het natuurherstel van het 
Markermeer, een door slib vertroebeld 
water met een al jaren teruglopende 
vis en vogelstand. Ombuigen van die 
trend is van groot belang, aangezien 
het Markermeer is aangewezen als 
 Natura 2000gebied. Aanleg van de 
Marker Wadden wordt als belangrijke 
stap gezien om de ecologische kwali
teit van het gebied te verbeteren zodat 
er een ‘Toekomstbestendig Ecologisch 
 Systeem’ ontstaat.
Sleutel is het creëren van natuurlijke 
overgangen tussen land en water in 
het meer, dat zelf is ingesloten door > 

Vijf jaar na aanleg van de eerste eilanden, wordt de balans opgemaakt 
over de Marker Wadden: kun je spreken van een geslaagd project? Het 
gedroomde vogelparadijs is er gekomen, maar bouwen met dun slib 
is vooralsnog niet gelukt. En bovenal: het is nog te vroeg voor ‘harde 
conclusies’. Zo is onduidelijk in hoeverre de eilandengroep bijdraagt aan 
natuurherstel van het Markermeer.
TEKST BERT WESTENBRINK | BEELD BLUEICE

ZIJN DE MARKER 
WADDEN EEN SUCCES? 
JA, NEE, MISSCHIEN    
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dammen en dijken en dus nauwelijks 
natuurlijke oevers kent. In dit afgesloten 
gebied met troebel water snakt de na
tuur naar nieuwe voedselrijke gebieden. 
Het goede nieuws is: in de eerste vijf 
jaar is er op de eilanden een voedsel
rijk rietmoeras ontstaan met nieuwe 
habitats, zoals: ondieptes, hoge zandige 
delen, slikken en landwaterovergang. 
Het holocene materiaal dat is gebruikt 
voor de aanleg, bleek ‘zeer voedselrijk 
en gunstig voor kieming en snelle groei 
van vegetatie’. Vrijwel direct na de rea
lisatie is pioniervegetatie ontstaan, met 
name moerasandijvie en rode ganzen
voet. Na verloop van tijd nestelden zich 
relatief zeldzame soorten als gekroesd 
fonteinkruid, doorschijnend sterrekroos, 
stijve waterranonkel en grof hoornblad 
op de eilanden. Weliswaar geen nieuwe 
soorten waterplanten, maar wel zeer 
welkom in het oostelijk deel van het 
Markermeer. Conclusie in de beleids
evaluatie: Marker Wadden dragen posi
tief bij aan de diversiteit van waterflora.

Ongewervelden
Op de Marker Wadden is ook sprake van 
een toenemende diversiteit aan onge
wervelden. “Dansmuggen, vliegen, vlin
ders, libellen, kevers en spinnen hebben 
de eilanden bereikt. Ook zijn er wormen 
en muggenlarven gevonden in de diepe 
putten rond de eilanden.”
Het succesverhaal gaat nog even door: 
Marker Wadden is een populair ge
bied voor natuurliefhebbers en wordt 
drukbezocht door recreanten. En de 
totstandkoming van een vogelparadijs 
is gerealiseerd: de eilanden  herbergen 
een grote diversiteit aan broed en 
trek vogels. De pioniersvegetatie en 
macrofauna in het water rondom 
Marker  Wadden bleken belangrijk als 
voedselbron voor zowel broedende 
pionierssoorten (kluut en kuikens van 
dwergstern en plevieren) als nietbroe
dende pioniersvogels (slobeend en 
wintertaling), staat geschreven. “In een 
korte periode is een diverse broedvogel
gemeenschap ontstaan met (in het jaar 
2021 gemeten) 47 verschillende soorten. 
Ook trekvogels vinden Marker Wadden, 
aangetrokken door beschikbaarheid 

van voedsel en rust. In het seizoen 
2020/2021 waren er meer dan 60.000 
trekvogels.”
En in samenhang met de andere 
 (moeras)eilanden Ierst (zuidoostelijk van 
Trintelhaven) en Trintelzand (noordkant 
van het Markermeer) is de verscheiden
heid aan vogels in dit deel van het 
Markermeer duidelijk toegenomen. Het 
gebied is geschikt gebleken voor vogel
soorten die nog niet eerder in Nederland 
broedden of landelijk als broedvogel erg 
zeldzaam zijn, aldus de evaluatie. “Denk 
aan het geslaagde broedgeval van een 
ijseend en de nestvondst van een zuide
lijke bonte strandloper.”

Visstand en slib
Maar qua visstand is er nog weinig 
verandering zichtbaar. Waargenomen 
vissoorten zijn vooral de algemene soor
ten met relatief lage habitateisen, aldus 
de evaluatie. Luwe, ondiepe inhammen 
bevorderen (onderwater)vegetatie
ontwikkeling en zijn daarom geschikt 
als paai en opgroeigebied, maar tot 
dusverre maken vooral snoekbaars 

en brasem regelmatig gebruik van de 
zandwinputten. 
En dan het slib. Verstikkende boos
doener in het meer, maar beoogd 
bouwmateriaal voor de Marker Wadden 
met nieuwe natuur. Het is een belangrijk 
thema in het eilandenproject en een 
reden waarom er ook in het buitenland 
veel interesse is in het project: door het 
mondiale tekort aan zand staat bouwen 
met slib internationaal in de belangstel
ling. Een van de onderzoeksvragen was 
dan ook: Heeft de aanleg van Marker 
Wadden geleid tot een gewenste omzet
ting van slib in een stabiel substraat, dat 
geschikt is voor de ontwikkeling van een 
hogere diversiteit in habitats voor flora 
en fauna?
Het antwoord is nog niet duidelijk. Over 
het toepassen van dun slib als innova
tieve methode voor aanleg van eilanden 
is minder kennis opgedaan dan vooraf 
gehoopt, staat in de evaluatie. “Het 
oorspronkelijke idee was om de eilan
den met het holocene materiaal op te 
bouwen en om ervaring op te doen met 
toepassing van opgevangen dun slib > 

Het was zijn droom. “En nu staan 
we erop”, zegt Roel Posthoorn. De 
projectdirecteur van Natuurmonu-
menten vertelt op een mooie dag 
in oktober de verzamelde pers 
over het wel en wee van de Marker 
Wadden, de eilandengroep in het 
Markermeer. Posthoorn geldt als 
‘founding father’ van het project 
dat gestoeld is op zijn droom: een 
vogelparadijs in het Markermeer. 
Volgens de evaluatie is dat doel 
gerealiseerd. Evenals de opzet 
om recreatie in het meer met de 
eilanden een impuls te geven, 
een andere gekoesterde wens van 
Posthoorn.
De projectdirecteur van Natuur-
monumenten zag vanaf dag één 
ontwikkeling van de natuur met 
de komst van pioniersvogels en 
daarna ‘een razendsnelle ont-
wikkeling’ van de natuur. Na de 
pioniers  kwamen andere vogels. 
Het baardmannetje, een rietvogel, 
is volop aanwezig op de Marker 
Wadden, vertelt de projectdirec-
teur. “Dit jaar broedde er voor het 
eerst een roerdomp.” Hij wijst op 
komst van roofvogels, zoals de 
zeearend die ‘bijna elke dag wordt 
gezien’. Van het kleinste leven tot 
de grootste roofvogel, de Marker 
Wadden zitten er vol mee. “Het is 

echt geweldig. Je voelt de kracht 
van de natuur.” 
Als het aan Natuurmonumenten 
ligt, vertelt Posthoorn, komt er 
een vervolg ‘gebruik makend van 
alles wat we hier geleerd hebben’. 
Met een tweede fase Marker Wad-
den creëer je nieuwe overgangen 
tussen land en water en dat zijn de 
meest productieve gebieden waar 
heel veel leven ontstaat. Ontwik-
kelen van die overgangen is het 
belangrijkste voor het meer, zegt 
Posthoorn. “Het is niet zo dat heel 
het Markermeer helder wordt. 
Dat is ook niet ons doel. Alleen 
zie je nu al dat tussen de eilanden 
het water helder wordt. Je krijgt 
verschillen, delen met troebel 
water, delen met helder water met 
rond die elanden een hoge produc-
tiviteit.”
Posthoorn vindt het ‘hele grote 
open water’ van het Markermeer 
‘fantastisch’. Dat moet ook zeker 
openblijven, maar je kunt er nog 
twee groepen eilanden in aanleg-
gen, vindt hij. “In mijn droom is 
de volgende stap: drie eenheden, 
twee eilandengroepen voor de 
 natuur en één dicht bij Lelystad 
waar mensen ook ten volle kunnen 
genieten van de natuur.”
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UITEENLOPENDE BELANGEN 
EN EXTRA GELD
Het publiek-private opdracht-
geverschap van Natuurmonu-
menten en Rijkswaterstaat is 
één van de bijzonderheden van 
het Marker Wadden project. Niet 
eerder werkten beide organisa-
ties samen in een groot project. 
De samenwerking verliep goed, 
ook al hadden ze uiteenlopende 
belangen: “Waar het belang van 
Natuurmonumenten primair 
is om nieuwe natuur te ont-
wikkelen, wat vogels trekt en 
door bezoekers wordt gewaar-
deerd, is de waterkwaliteit voor 
Rijkswaterstaat een prioritair 
belang.” 
Gedurende het project is dit 
door partijen niet als conflicte-
rend ervaren, aldus de evalua-
tie. Dat had mede te maken met 
het geloof in en identificatie 
met het project en de stabiele 
samenstelling van het project-
team. Het team wist, zo wordt 
geconcludeerd, uitstekend de 
balans te vinden tussen de 
passie (droom) en het pragma-
tisme (daad). ”Er was sprake 
van wederzijds begrip en van 
transparante communicatie”. 
Het project is binnen ‘budget, 
planning en fysieke scope’ ge-
realiseerd, aldus de evaluatie. 
Met een aanzienlijke bijdrage 
van het Droomfonds van de 
Postcode Loterij (15 miljoen 
euro) is het project financieel in 
de steigers gezet. Daarna is het 
Natuurmonumenten niet gelukt 
extra private fondsen te werven, 
aldus de evaluatie. Een tegen-
valler, want daardoor moesten 
betrokken partijen (ministeries 
van  Econnomische Zaken en 
Infrastructuur en Waterstaat, 
de provincies Flevoland en 
Noord-Holland en Natuur-
monumenten) zelf extra geld 
bijleggen. Het gaat in totaal om 
30,5 miljoen euro. Dit bedrag 
kwam bovenop het eerder be-
schikbaar gestelde budget van 
47,5 miljoen euro.

Roel Posthoorn 

Ervaringen opdoen met opgevangen dun slib als 
bouwmateriaal is niet gelukt’

‘

‘JE VOELT DE KRACHT VAN DE NATUUR’
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Läckeby warmtewisselaars: hergebruik van 
warmte en energie 
Zorgeloos warmte recupereren uit diverse water- en 
slibstromen, maar ook uit andere hoog viskeuze 
vloeistofstromen. Onderhoudsvriendelijk, eenvoudig en 
compact, verstoppingsongevoelig, lage kosten, hoge 
warmteoverdracht, grote doorstroomcapaciteit. 
 

 

 
 
 
Roto-Sieve trommelzeven: verwijderen van 
vaste deeltjes en vezels uit afvalwater en 
proceswater 
Roterende trommelzeven voor de verwijdering van vaste 
stoffen uit diverse (afval)water- 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 

als bouwmateriaal voor toekomstige eilanden. Dat laatste 
is in de praktijk niet gelukt. Er werd aanvankelijk te weinig 
dun slib in de slibgeul ingevangen.” 
Inmiddels bevatten de geul en putten wel veel slib, aldus 
de evaluatie. En dit slib kan worden gebruikt voor op
hoging van de eilanden, want die zullen door aanhoudende 
bodemdaling blijven zakken. In die toepassing kan dan 
alsnog gekeken worden naar ‘de aandachtspunten’ voor 
de toepassing van het dunne slib: de lage dichtheid en 
onzekerheid over de kwaliteit van dun slib als productief 
substraat. 
Kennis opdoen over bouwen met slib is van belang, niet 
alleen voor realisering van soortgelijke projecten, maar 
ook om ‘de leidende positie van Nederland op het gebied 
van waterbouw internationaal te behouden en verstevigen’. 
“Het is dan belangrijk om gebruik te (kunnen) maken van 
de voorbeelden die hiertoe voorhanden liggen”, aldus de 
evaluatie.
 
Systeemniveau
Terug naar de onderzoeksvraag: draagt de eilandengroep 
bij aan het natuurherstel van het Markermeer? Lokaal zijn 
er effecten te zien op waterkwaliteit en productiviteit, maar 
de effecten op grotere schaal zijn nog niet zichtbaar, aldus 
de evaluatie. “Of het op systeemniveau doeltreffend is, zal 
moeten blijken uit de resultaten van verdere (ecologische) 
monitoring.”
De vraag is of en hoe het project een vervolg krijgt. De be
leidsevaluatie bevat geen aanbeveling over een eventueel 
vervolg van Marker Wadden. “Dat is een aparte beleids
beslissing, die buiten de scope van het onderzoek valt”, 
staat geschreven. 
Er wordt gewerkt aan een vervolg van Marker Wadden 
(fase 2) in het kader van de Programmatische Aanpak 
Grote Wateren (PAGW). De vraag is hoe dat moet worden 
ingevuld. Er wordt gewezen op een belangenconflict: 
 realisering van meer eilanden staat mogelijk op gespan
nen voet met het Markermeer als zoetwatervoorziening 
‘wat in de huidige context van klimaatverandering en 
droogte  extra aandacht heeft’. Het valt dan ook niet uit te 
sluiten ‘dat belangenconflicten in de toekomst nog mani
fest worden’, aldus de evaluatie.
Andere kanttekening in de evaluatie: de kennisontwikke
ling bij Marker Wadden kan beter ingebed worden in een 
bredere kennisinfrastructuur. “Het is nuttig om de kennis
programma’s van water en natuurprojecten landelijk aan 
elkaar te koppelen, om resultaten met elkaar te kunnen 
vergelijken en om ‘best practices’ over projectgrenzen 
heen te identificeren.” De PAGW is één van de denkbare 
‘landingsplekken’ voor zo’n functie van een strategische 
kennisinfrastructuur, aldus de beleidsevaluatie.•

Een vervolg is een aparte beleids-  
beslissing, die buiten de scope van  
het onderzoek valt’

‘
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oals de autowereld concept cars 
heeft en de modewereld de catwalk, 
heeft ook de waterwereld podia voor 

avantgarde ontwerpers: de EO Wijers 
prijsvraag en de Architectuurbiënnale.

In H2O stond over vijf Biënnale inzendin
gen dat ze ‘moeten aansporen tot een 
gedurfde langetermijnplanning’ en tot 
‘drastische ingrepen’. Grote uitspraken 
in een tijd waarin drastische lange
termijningrepen moeilijker zijn dan ooit 
tevoren, gezien de fragmentatie van het 
bestuur en de gehechtheid van bewo
ners en landeigenaren aan de huidige 
landinrichting.

Het zou nuttig zijn hier eens een 
GISanalyse op los te laten: welk 
percentage van Nederland veranderde 
van bestemming in de afgelopen eeuw? 
Anathanasios Tsiokanos (TU Delft) 
deed zo’n analyse voor het Geuldal. De 
grootste veranderingen in het landge
bruik daar vonden plaats in de jaren ’50, 
’60 en ’70 en waren sindsdien minimaal. 
Onlangs heb ik de geschiedenis van de 
RijnMaasmond bestudeerd. Ik vond als 
grootste veranderingen in landgebruik 
13.000 hectare voor de Deltawerken 
en de havenuitbreidingen (1955 tot 
1975), 1.000 hectare voor natuurgebied 
Tiengemeten (1997), 2.000 hectare voor 
Maasvlakte 2 (2013) en 3.000 hectare 
voor ontpoldering Noordwaard (2015).

De veranderingen in het landgebruik 
van de vijf Biënnale ontwerpen zijn meer 

dan een slordige 
10.000 hectare voor 
MiddenDelfland 
en Limburg, 50.000 
hectare voor Rotter
dam Sponsstad, 
200.000 hectare 
voor Zeelandia, en 
500.000 hectare 
voor Breakthrough 
Waal.

Haalbaar of niet, ontwerpers mogen ook 
wel eens lol hebben, in een dagelijkse 
praktijk van strenge milieueffectrappor
tages, weerbarstige bewoners en op
drachtgevers die voortdurend op kosten 
beknibbelen. Als ik nuchter nadenk over 
de toegevoegde waarde van de  Biënnale 
ontwerpen, kom ik uit bij kunst en 
cultuurbeleving voor het grote publiek 
en het overbrengen van ideeën voor de 
vakwereld, net zoals bij concept cars en 
op de catwalk. Niemand rijdt in gedurfde 
langetermijnauto’s uit Milaan of draagt 
drastische kleren uit Parijs  maar ze 
beïnvloeden wel de nieuwe Mazda en 
H&M collectie.

Als ik de plannen bekijk, haal ik daar als 
iemand die prat gaat op realisme wel 
degelijk ideeën uit die me inspireren. 
Het beperken van extreme waterstan
den op de Nieuwe Maas biedt grote 
voordelen voor wonen aan water en 
voor recreatie (Rotterdam Sponstad). 
Een stormvloedkering in de Wester
schelde moet bespreekbaar zijn en 

het HaringvlietHollands Diep wordt 
een aaneengesloten natuurgebied met 
getij (Zeelandia). Veenvernatting levert 
meer ecosysteemproductiviteit, meer 
biodiversiteit en een fraaier landschap 
dan het huidige grasland voor veeteelt 
(MiddenDelfland). Een bypass om het 
historische hart van Valkenburg heb ik 
nog niet eerder gezien (Limburg). 

Ga kijken bij de Biënnale of op de web
site van H2O en doe er uw eigen voordeel 
mee.

Ties Rijcken is innovator en publicist over 
waterveiligheid en waternatuur

Z

Als ik de plannen bekijk, 
haal ik daar wel degelijk 
ideeën uit die me 
inspireren

Water op de catwalk   
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inds jaar en dag proberen 
waterschappen zo veel 
 mogelijk fosfaat uit afval
water te halen. Niet alleen 
om de oppervlaktewater
waterkwaliteit te verbeteren, 

maar ook steeds meer om de schaarse 
grondstof her te gebruiken. In 2014 
bestempelde de Europese Unie fosfaat 
als kritische grondstof. Dit gebeurt als 
grondstoffen van cruciaal economisch 
belang zijn, maar niet op betrouwbare 
wijze binnen de EU te winnen zijn en dus 
grotendeels moeten worden ingevoerd. 
Europa is voor ongeveer 85 procent van 
het fosfaat afhankelijk van import, waar
onder uit geopolitiek gevoelige landen 
als Rusland, Syrië en Marokko. Alleen 

in Finland wordt nog fosfaat gewonnen 
 ongeveer 15 procent van de Europese 
behoefte.
“Fosfaat is van groot belang voor onze 
voedselvoorziening”, zegt Korving. 
“Zonder fosfaten groeien onze gewassen 
niet. Dit fosfaat zit in ons eten en komt 
in het riool terecht. In het slib kunnen 
we het er weer uit halen. Door het uit 
rioolwaterzuiveringsslib terug te winnen 
kunnen we in potentie 20 procent van 
onze importbehoefte afdekken.” Om dat 
te doen zijn er twee manieren. Er zijn 
zuiveringen die fosfaat nu verwijderen 
op een biologische manier. Op deze 
zuiveringen kan je op een bepaalde 
plek door magnesiumzouten toe te 
voegen fosfaat neer slaan als struviet, 

een vruchtbare meststof. Nadeel: het 
terugwinrendement is beperkt tot 10 tot 
30 procent van het fosfaat dat de riool
waterzuivering binnenkomt. 

IJzerhoudend slib
Een andere veelgebruikte techniek om 
fosfaat te verwijderen uit rioolwater 
is het doseren van ijzerzouten om het 
fosfaat tijdens de zuivering te binden. 
Voor deze methode bestond nog geen 
terugwintechniek. “Vanuit de markt 
was er een behoefte en een duidelijke 
vraag. STOWA en het Finse chemiebe
drijf  Kemira vonden dat ook en daarom 
werkten ze mee aan het onderzoek. 
Hierdoor konden we een laagje dieper 
kijken. Hoe bindt dat ijzer nou precies?”, 
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zegt Korving. Hij begon met professor 
Mark van Loosdrecht van de TU Delft 
aan een diepgaand onderzoek. Philipp 
Wilfert, een promovendus van TU Delft 
in het team van Korving bij Wetsus, 
ontdekte het fosfaatbindende mineraal 
vivianiet; een samenstelling van ijzer
oxides en fosfaat.
Vivianiet, een gehydrateerde ferro 
fosfaat, is opvallend vanwege zijn 
felblauwe kleur. Het mineraal wordt al 
eeuwenlang gebruikt als blauwe kleur
stof door bijvoorbeeld schilders, vertelt 
Korving. “Rembrandt en Vermeer ge
bruikten vivianiet als blauwe kleur voor 
hun werken. Het is te vinden op plekken 
waar veel ijzer is en rottingsprocessen 
plaatsvinden.” 
Een van de eigenschappen van vivianiet 
is dat het paramagnetisch is. Met ande
re woorden: het materiaal is magnetisch 
zodra er een sterke magneet in de buurt 
wordt gehouden. “We konden aantonen 
dat vivianiet met een magneet uit het 
slib te vissen is. Daarna hebben we het 
getest met een magnetische scheider 
uit de mijnbouw  het werkte. Toen was 
ViviMag geboren, een samenvoeging van 
de woorden vivianiet en magneet.” Met 
behulp van de techniek is het mogelijk 
om 50 tot 60 procent van het fosfaat dat 
de rwzi bereikt terug te winnen, zegt 
Korving. 

Reactor Instituut 
Volgens de projectmanager werd de 
scheidingstechniek ontdekt omdat zijn 
team de vrije hand kreeg van zowel 
Wetsus als de betrokken partijen. In het 
begin waren dit STOWA en Kemira. Later 
sloten meer bedrijven zich aan. “Dat we 
vivianiet magnetisch gingen winnen, is 
eigenlijk ontstaan gedurende het onder

zoek. Het laat zien dat fundamenteel on
derzoek tot een nieuwe ontdekking kan 
leiden. Bij een probleem worden er vaak 
bestaande technieken verbeterd. Maar 
ik denk dat je soms vrij aan een nieuw 
onderwerp moet beginnen. Wat kunnen 
we voor creatiefs verzinnen, zodat we 
met iets nieuws kunnen komen?” 
Ook de TU Delft speelde daarbij een 
sleutelrol. Veel credits geeft Korving aan 
professor Van Loosdrecht. “Het idee om 
naar de ijzerrijke slibben te kijken komt 
van Mark. In de stap naar magnetische 
scheiding hebben we ook veel gehad aan 
professor Rem  tevens gelieerd aan de 
Universiteit Delft. Hij heeft veel ervaring 
met magnetische scheiding. Daarnaast 
hebben we gebruik gemaakt van het 
Reactor Instituut in Delft, want  vivianiet 
in slib aantonen is helemaal niet zo 
eenvoudig. Daar gebruikten we een 
methode met gammastraling voor.” 
ViviMag werd getest op een Bredase 
 waterzuiveringsinstallatie van water
schap Brabantse Delta. Korving: “Daar 
werkten we met een handmatige pilot. 
Elke dag moesten we die aan en uit 
zetten. Kemira  dat de patenten van 
 ViviMag ondertussen bemachtigde  zag 
de potentie en heeft nu geïnvesteerd in 
een pilot 2.0 die makkelijk te transpor
teren en geautomatiseerd is. Met de 
tweede pilot moet aangetoond worden 
dat ViviMag op verschillende waterzui
veringen werkt. Niet alleen in Breda, 
maar ook in Denemarken, Limburg en 
Duitsland.” 
Laatstgenoemde is volgens Korving be
langrijk, omdat het over een aantal jaar 
in Duitsland verplicht is om 50 procent 
van het fosfaat in slib terug te winnen. 
Daarom heeft ook Veolia Water Tech
nologies ViviMag inmiddels omarmd. 

“Hun inschatting is dat ViviMag een hele 
belangrijke techniek voor die nieuwe 
regelgeving kan zijn.” De locaties wor
den ook gebruikt om nieuw vivianiet te 
produceren. “De kilo’s in Breda zijn op. 
We moeten meer vivianiet gaan maken, 
zodat we ook goed kunnen werken aan 
de afzet van het materiaal, bijvoorbeeld 
als ijzerkunstmest. Hiervoor werken 
we samen met onze ervaren partner 
Aquaminerals.”• 
 

ViviMag is een magnetisch scheidingsproces om het ijzerfosfaatmineraal vivianiet terug te winnen in 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. De door onderzoeksinstituut Wetsus en de TU Delft ontwikkelde techniek 
won in september de Silver Award van de prestigieuze International Water Association.“Op wereldschaal is 
dit een belangrijke uitvinding”, zegt Leon Korving, scientific projectmanager bij Wetsus.
TEKST RENS NIJHOLT | BEELD WETSUS

S

VVIVIMAG: ‘OP 
WERELDSCHAAL 
EEN BELANGRIJKE 
INNOVATIE’

Vivianiet in slib 
aantonen is helemaal 
niet zo eenvoudig. 
Daar gebruikten we 
een methode met 
gammastraling voor’

‘
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VISIONAIRE SAMENWERKING
Afgelopen september sleepten 
Wetsus en TU Delft in Kopen-
hagen de tweede prijs van het 
IWA World Water Congress in 
de categorie ‘Breakthroughs 
in Research and Development’. 
“Een erkenning voor wat we 
gedaan hebben. ViviMag is hét 
voorbeeld van een combinatie 
van wetenschappelijk inzicht 
en visionaire samenwerking 
tussen zowel de private en 
publieke partners. Dit project 
is een prachtig voorbeeld van 
hoe nieuwsgierigheid gesti-
muleerd onderzoek in een 
 ingenieursomgeving kan leiden 
tot innovatieve oplossingen voor 
maatschappelijke problemen”, 
aldus Korving.

Leon Korving

De ViviMag-installatie in Schönebeck, Duitsland



De waterschappen en drinkwaterbedrijven heb-
ben een volledig ‘circulair biertje’ geproduceerd, 
gemaakt van gezuiverd rioolwater. Behalve het 
bier zelf zijn ook het brouwproces, het etiket, 
de inkt op het etiket, het flesje en het bierkratje 
gemaakt van grondstoffen uit reststromen van de 
drinkwaterproductie en rioolwaterzuivering.

De naam van het biertje, de Ontboezeming, is gekozen 
omdat afvalwater wordt weggehouden van de boezem 
(het oppervlaktewater) door er een product van 
te maken. Het biertje is een ‘stout bier’, aldus de 
initiatiefnemers, zijnde AquaMinerals en de Energie en 
Grondstoffenfabriek. “Niet vanwege de smaak en het 
uiterlijk van het bier, maar vanwege het gebruik van de 
reststromen. De gebruikte reststromen hebben name-
lijk grotendeels de status afval.” Door die afvalstatus 
gelden er nog altijd regels en vergunningprocedures 
die de afzet van de grondstoffen bemoeilijken. Daar 
willen de waterschappen en drinkwaterbedrijven 
vanaf. Het biertje is dan ook statement. 
Het water dat is gebruikt voor het bier, is door de 
Nieuwater in Emmen geproduceerd ‘ultrapuur water’. 
Het etiket van het flesje is gemaakt van papier waarin 
bermgras is verwerkt, maar dat kan ook van cellulose 
gewonnen uit rioolwater.
De drukinkt van de Ontboezeming is gemaakt van 
vivianiet, een ijzerfosfaat uit zuiveringsslib. Het etiket 
is met het polymeer PHA, geproduceerd door bacteriën 
uit afvalwater, op het flesje geplakt. De flesjes bier 

worden vervoerd in een 3D geprint duurzaam bierkrat. 
De hoofdingrediënten van het krat zijn de grondstoffen 
cellulose en Kaumera uit rioolwater en calciet uit 
drinkwater. Om het bierkrat te verstevigen, is ge-
bruikgemaakt van een biocomposiet waarin ook weer 
cellulose en calciet zijn verwerkt. 

Restwater papierfabriek in anaerobe 
reactor op rwzi omgezet in biogas
De nieuwe biogasinstallatie op de rioolwaterzuivering 
in Etten is officieel in gebruik genomen. In de installatie 
wordt biogas opgewekt uit restwater van Papierfabriek 
 Doetinchem en dat wordt weer terug geleverd aan de 
 papierfabriek. Zo levert de reststroom energie op.

De locatie van de papierfabriek in het centrum van 
 Doetinchem is niet geschikt voor een anaerobe reactor, 
daarom wordt het restwater separaat door een nieuwe 
speciaal aangelegde persleiding van 4,5  kilometer naar de 
rwzi Etten gepompt. 
Waterstromen, dochteronderneming van Waterschap 
Rijn en IJssel, behandelt het restwater in een industriële 
waterbehandelingsinstallatie naast de rwzi in Etten. Dit 
rest water bevat veel organische stof en is met 35°C relatief 
warm en daardoor ideaal voor de productie van biogas. 
Het door Waterstromen geproduceerde biogas wordt 
samen met het biogas dat Rijn en IJssel produceert met de 
slibgisting in de rwzi, geleverd aan de papierfabriek voor 
de productie van stoom. Dit biogas wordt getransporteerd 
in een biogasleiding die in hetzelfde tracé is gelegd als de 
persleiding voor het restwater.

In totaal wordt in de anaerobe reactor en slibgisting 
2 miljoen m3 biogas geproduceerd, wat overeenkomt 
met 1,5 miljoen m3 aardgasequivalent. Een deel van het 
geproduceerde biogas wordt opgewerkt naar groen gas en 
geleverd aan het aardgasnet.

Industriële Waterbehandelingsinstallatie Etten 

Watersector produceert circulair ‘stout biertje’ 
als statement
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Scan de QR-code of download de app gratis in de app store

Naast het actuele 
waternieuws vind je in de 

app ook alle H2O vakartikelen 
overzichtelijk gerangschikt, 

het KNW nieuws,  
H2O Watervacatures en  

nog veel meer!

AL HET 
ACTUELE 

WATERNIEUWS 
BINNEN 

HANDBEREIK 
MET DE  

H2O APP! 

Het actuele nieuws scannen 
in een oogopslag.

Overzichtelijke structuur! 
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Beheer en behandeling van water kan nog eenvoudiger!

Normec Kalsbeek is al meer dan 70 jaar actief op alle gebieden van 
water-behandeling. Wij hanteren een pragmatisch principe dat sterk 
verankerd is in ons bedrijf. Door eerst het probleem te analysen en u als 
klant te adviseren, zijn wij in staat altijd een passende oplossing te bie-
den. Onze missie is bijdragen aan een betere waterhuishouding en een 
verhoogde veiligheid. Dit doen wij door het leveren van advies, imple-
mentatie van producten en nazorg op het gebied van water, binnenmilieu 
en veiligheid. Met onze jarenlange ervaring, durven we te stellen dat wij 
altijd een oplossing hebben voor elk probleem in drink- of proceswater. 
Kwaliteit en resultaat staan hierin voorop, met als resultaat: het creëren 
van waardevol water.

Om beheer en behandeling van water nog eenvoudiger te maken, heeft 
 Normec Kalsbeek een aantal eigen producten ontwikkeld. De Ecapro plus 
en de Micronox maken bijvoorbeeld ziekteverwekkende bacteriën en andere 
micro-organismen onschadelijk zónder gebruik van gevaarlijke en milieu-  
belastende chemicaliën.

En legionellabeheer wordt eenvoudiger met onze S@nsor en T@pper. Met de
S@nsor wordt, naast de temperatuur, ook de doorstroming van leidingen
gemeten. En dat draadloos. De gegevens van de S@nsor zijn inzichtelijk op
elk gewenst moment, locatie én device met onze webapplicatie T@pper.

Normec Kalsbeek
Koopmansweg 2
9482 WC TYNAARLO

Telefoon 0592 35 00 00
E-Mail info-kalsbeek@normecgroup.com
Web normeckalsbeek.nl

GMB Services; ook uw servicepartner in gastechnieken

GMB Services is multitechnisch specialist op het gebied van water-
kwaliteit, drinkwaterinstallaties en gemalen. Naast de disciplines 
werktuigbouwkunde, elektrotechniek, civiel, betontechnieken, milieu 
en drinkwaterservices is daar nu de discipline gastechnieken aan 
toegevoegd. Daarmee is GMB Services nog completer in het aanbod van 
diensten. 

De discipline gastechnieken sluit naadloos aan bij de behoefte van water-
schappen, industrie en drinkwaterbedrijven op gebied van de energietransitie 
(groengas en waterstof). Gastechnieken ontwerpt, levert en onderhoudt, com-
plete (bio)gasinstallaties en onderdelen daarvan. Dat doen we op basis van de 
nieuwste technieken met de inzet van eigen gecertificeerde vakmensen. Wij 
zijn hierin uw integrale servicepartner.

Wie investeert in een (bio)gasinstallatie gaat voor duurzaamheid, veiligheid en 
een lange levensduur. We hebben alle certificaten in huis om een topproduct 
te leveren. Naast ISO 9001, ISO 14001 en VCA** zijn we ook gecertificeerd 
voor het installeren en onderhouden van Protego vlamdovers, onder- en 
 overdrukbeveiligingen en vanzelfsprekend het werken in ATEX omgevingen.

Meer weten? Kijk op www.gmb.eu/services.GMB Services B.V.
Dalwagenseweg 51
4043 MT OPHEUSDEN

Telefoon 088-8854000
E-Mail info@gmb.eu
Web www.gmb.eu/services
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Medio oktober 2022 zijn weer enkele praktijk-
codes vastgesteld en beschikbaar gekomen, 
waarvan er hierbij twee worden aangekondigd.

• PCD 1-7 ‘Hygiëne bij werkzaamheden aan 
het leidingnet; Deel 7: Werkboekje bij de 
‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en 
distributie’’ 
Begin 2002 verscheen de eerste editie van de 
‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en 
distributie’ (die expliciet wordt genoemd in het 
Drinkwaterbesluit) en ongeveer 1,5 jaar later 
de eerste editie van het daarop gebaseerde 
werkboekje. Dit werkboekje richt zich op 
de mensen die dagelijks de aanleg en het 
onderhoud van drinkwaterleidingen verzorgen. 
Hierbij gaat het om medewerkers van zowel 
drinkwaterbedrijven als aannemers. Begin 
2011 en eind 2016 werden de 2e respectieve-
lijk 3e editie van het werkboekje gepubliceerd. 
Inmiddels is er de 4e editie. 
Ten opzichte van de 3e editie zijn in deze 
4e editie de puntjes op de ‘i’ geplaatst, zowel 
inhoudelijk als tekstueel. De bestaande tekst 
is op detailniveau bediscussieerd met de 
leden van de begeleidende projectgroep, wat 
voor de introducerende hoofdstukken 1 en 
2, en voor de checklists volgens hoofdstuk 3 
vooral heeft geleid tot verdere verduidelijkin-
gen en/of meer expliciet maken van tekstuele 
beschrijvingen inclusief verwijzingen via 
hyperlinks. Het werkboekje is uitgebreid met 
een hoofdstuk 4 ‘Waterkwaliteitsbeoordeling 
en eventuele corrigerende maatregelen’, dat 
in de richting van monteurs vooral informatief 
is bedoeld.

• PCD 17 ‘Richtlijn voor de kwaliteitsborging 
van chemicaliën ten behoeve van de bereiding 

van drinkwater; In het volledige traject van 
productie tot en met gebruik’ 
In opdracht van het zogeheten Platform 
Bedrijfsvoering is in 2007 – 2008 door het 
toenmalige Kiwa Certificatie en Keuringen het 
rapport ‘Kwaliteitsrichtlijn voor chemicaliën 
ten behoeve van de bereiding van drinkwater; 
Voor het volledige traject van productielocatie 
tot en met zuiveringsstation’ opgesteld. Het 
belangrijkste doel van dat rapport was de 
beheersing van de kwaliteitsaspecten en 
daarmee het minimaliseren van de risico’s 
van chemicaliën, die zijn bedoeld voor de 
bereiding en behandeling van drinkwater in 
het gehele traject vanaf de productielocatie 
tot en met het gebruik op de drinkwater-
productielocatie.  
Daarnaast ging het om uniformiteit in de 
omgang met en de controle op die chemicaliën 
door de drinkwaterbedrijven en een efficiënte 
en uniforme manier van kwaliteitscontrole (op 
de productie) daarvan door middel van een 
gecentraliseerde landelijke aanpak en een 
gesloten afnemersfront. Na een kleine 15 jaar 
is dit rapport geactualiseerd en omgezet in 
een praktijkcode. Als belangrijkste verschil-
len tussen het Kiwa-rapport uit 2008 en deze 
praktijkcode worden de volgende genoemd: 
(i) In deze praktijkcode zijn chemicaliën met 
de voorgeschreven ‘erkende kwaliteitsver-
klaring’ volgens de ministeriële Regeling 
materialen en chemicaliën drink- en warm 
tapwatervoorziening als uitgangspunt 
genomen, in plaats van het toenmalige en op 
vrijwilligheid gebaseerde ‘Kiwa-ATA’. 
(ii) De richtlijn bevatte een betrekkelijk 
uitgebreide beschrijving van het vervoer van 
de productielocatie van chemicaliën naar de 
drinkwaterproductielocatie. Die beschrijving 

is destijds aanleiding geweest voor het op-
stellen van een beoordelingsrichtlijn voor het 
vervoer van chemicaliën door certificatie- 
instelling Kiwa Nederland. Concreet betreft 
dit de BRL-K15001 (‘Beoordelingsrichtlijn 
kwaliteit leveringsketen chemicaliën drink-
watervoorziening voor het Kiwa procescertifi-
caat voor het transport van drinkwaterchemi-
caliën, aan te duiden als het Kiwa ATD’).  
Op basis daarvan is er sinds eind 2009 de 
mogelijkheid van gecertificeerd vervoer van 
chemicaliën in bulk. Door het gebruik van 
dergelijk vervoer wordt de kwaliteit van de 
bulkchemicaliën tijdens het vervoer van pro-
ductielocatie naar drinkwaterproductielocatie 
met inbegrip van het voorkómen van bewuste 
verontreiniging, zo veel mogelijk gewaar-
borgd. De praktijkcode heeft gecertificeerd 
vervoer als uitgangspunt.

Drinkwaterbedrijven gebruiken praktijkcodes 
als handvatten voor een efficiënte en kwali-
tatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Het 
Platform  Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat deze 
 documenten structureel worden geactualiseerd. 
Medewerkers van drinkwaterbedrijven en ook 
andere geïnteresseerden hebben via een vrij 
toegankelijke website toegang tot de documen-
ten, die worden aangeduid als ‘Praktijkcode 
Drinkwater’. Zo kunnen de bedrijven deze ‘PCD’s’ 
in hun eigen werk gebruiken en ook bijdragen 
aan het actueel houden ervan.
‘Praktijkcodes drinkwater’ met de onderliggende 
documenten zijn in te zien op de website www.
PraktijkcodesDrinkwater.nl 

Voor meer informatie: Martin Meerkerk van KWR 
Water Research Institute, (030) 60 69 591

Praktijkcodes 
drinkwater
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Bewoners klagen soms over stank en vuil door riooloverstorten. Dit was aanleiding voor Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden (HDSR) om adviesbureau TAUW onderzoek te laten doen. Het onderzoek ging over de 
waterkwaliteit en de zichtbare ecologische kwaliteit van de watergang, maar ook over beleving van bewoners. 
Die laatste blijkt anders dan gedacht.

HINDER VAN 
OVERSTORTEN 
BEPERKT 

overstort. De inspecteur noteerde de weersomstandigheden, 
kleur en geur van het water, drijvende materialen, bijzondere 
soorten en dode en levende dieren. Hij bepaalde doorzicht, 
waterdiepte en slibdikte, en maakte foto’s van de watergang. 
Na afloop van de eerste inspectie is op elke locatie een enquête 
gehouden onder twintig omwonenden en voorbijgangers.

Zuurstofdip
De overstort aan de Frankenweg in Wijk bij Duurstede liep in 
een halfjaar zes keer over, waarvan drie keer in oktober (zie 
grafiek). Hij mondt uit in een stadsvijver met oeverplanten als 
riet, grote egelskop en liesgras maar zonder waterplanten. Bij 
de inspectie bleek het water redelijk helder met een doorzicht 
van 60 centimeter en een sliblaag van ongeveer 5 centimeter. 
De waarnemingen duiden op een eindoordeel ‘zichtbaar’ (ofwel 
net voldoende). De zuurstofconcentratie was over het algemeen 
goed (6080 procent verzadiging).
Na de lozingen vanuit de overstort daalde het zuurstofgehalte 
van het water. Dat herstelde zich in drie tot negen dagen, met in 
de eerste dagen en nachten een gevaarlijk laag zuurstofgehalte 
van minder dan 2 milligram per liter. Dat leidde niet tot zicht
bare vissterfte. In het najaar daalde de zuurstofconcentratie 
minder sterk, maar het herstel duurde langer. Dit komt waar
schijnlijk doordat planten en algen minder zuurstof produceren 
doordat er minder fotosynthese plaatsvindt.
Uit de Ecoscan kwam naar voren dat waterplanten ontbreken, 
maar of dat komt door de overstort is niet te zeggen. In een vol
gend onderzoek is het mogelijk interessant om naar waterdier
tjes te kijken. Op één locatie in Woerden is dat gedaan, en daar 
bleek dat de vele watervlooien een uitgesproken rode kleur 
hadden. Dit geeft aan dat ze zich hebben aangepast aan weinig 
zuurstof en meer hemoglobine aanmaken.

Overstorten onzichtbaar
Op het eerste gezicht waren er nauwelijks sporen van vervui
ling. Alleen vlak boven het water of na omwoelen van de water
bodem rook het water vies. Een filmpje van een omwonende 
van de Sleutelbloemweide in Woerden (geen bergbezinkbassin) 

tijdens de overstort laat een vuilwaterpluim zien, met doekjes 
en drollen. Na enkele uren zijn deze niet meer zichtbaar. Na 
omwoelen komen wel doekjes bovendrijven. Ook op de andere 
locatie in Woerden lagen doekjes op de waterbodem.
Afgezien van mensen die niet thuis waren, zijn op de 3 locaties 
64 passanten en omwonenden benaderd. Bijna iedereen deed 
mee, en de resultaten waren verrassend. De overstort blijkt 
voor veel respondenten geen rol te spelen en is vaak onbekend. 
Men vindt onderhoud belangrijk: de meesten zien graag een 
netjes onderhouden watergang zonder riet en een gemaaid 
gazon zonder vuil. Slechts 3 mensen meldden hinder van de 
overstort. Belangrijkste reden voor de geringe overlast is dat 
de effecten van overstorten slechts kort merkbaar en zichtbaar 
zijn.•
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Overstorten lozen bij hevige regenval ongezuiverd rioolwater 
op het oppervlaktewater, als het (gemengde) riool ‘overloopt’. 
Daarbij komen naast voedingsstoffen en organisch materiaal 
ook drollen en natte doekjes in het water. Door de bacteriële 
afbraak van organische stof daalt de zuurstofconcentratie. Als 
het water zuurstofloos wordt, is leven in het water onmogelijk 
en gaat het water stinken.
HDSR selecteerde drie riooloverstorten op basis van klachten 
van omwonenden en mogelijke effecten op de ecologie. Twee 
lagen in Woerden en één in Wijk bij Duurstede. Die laatste heeft 
een bergbezinkbassin, de andere twee niet. In zo’n bassin be
zinkt de eerste golf organische resten uit het riool, waardoor die 
niet in het oppervlaktewater terechtkomen.
Bij het onderzoek is de ‘kubieke benadering’ gebruikt: inrich
ting, waterkwaliteit en ecologie zijn in samenhang met de 
 beleving van omwonenden onderzocht, met de focus op zicht
bare verschijnselen.

Ecologie
Een gezonde watergang heeft een gevarieerde inrichting met 
ondergedoken en drijvende waterplanten en plas/dras en 
oeverplanten. Voor zo’n watervegetatie is o.a. helder water en 
daarmee voldoende licht op de bodem nodig. De zuurstof die 
de waterplanten produceren, maakt dierenleven in het water 
mogelijk. Ook zorgen ze voor voedsel en schuilgelegenheid voor 
waterdiertjes en vissen.
TAUW plaatste vlakbij elke overstort sensoren die van 10 juni 
tot 15 december 2021 elke 5 minuten de zuurstofconcentratie, 
elektrische geleidbaarheid en temperatuur van het water door
gaven (online uit te lezen). Een inspecteur bepaalde eenmalig 
de ecologische kwaliteit met Ecoscans volgens de systematiek 
van het Netwerk Water & Klimaat (voorheen WINNET). Die 
onderscheidt 4 kwaliteitsniveaus op basis van veldmetingen en 
een karakterisering van de watervegetatie.
Elke locatie is driemaal bezocht, telkens binnen 24 uur na een 

De invloed van riooloverstorten op watergangen 
in Woerden en Wijk bij Duurstede was niet direct 
 zichtbaar, zo blijkt uit onderzoek van TAUW voor 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Toilet-
doekjes zinken binnen enkele uren naar de bodem. 
Het zuurstofgehalte van het water was enkele dagen 
laag tot zeer laag maar leidde niet tot zichtbare 
vissterfte. Verrassend genoeg bleken omwonenden 
nauwelijks hinder te ondervinden van de overstorten. 
Zij vonden gemaaide oevers belangrijker: de meesten 
zien graag een netjes onderhouden watergang zon-
der riet en een gemaaid gazon zonder vuil.

SAMENVATTING

AUTEURS: SUSANNE BOON, MICHIEL WILHELM (TAUW), HUGO BEEKELAAR, NIKKI DIJKSTRA (HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN)

Tussen juni en december 2021 liep de 
overstort aan de Frankenweg 6 keer over

Overstort met vuilfuik in Beerze 

Een uitgebreide versie van dit artikel is 
te vinden op H2O-Online. Maak daarvoor 
gebruik van de QR-code of ga naar  
www.h2owaternetwerk.nl (onder  
H2O-vakartikelen).
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De afgelopen jaren zijn per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) regelmatig in het nieuws. PFAS breken nauwe-
lijks af en zijn al in zeer lage concentraties problematisch voor het milieu en voor de gezondheid van mensen. 
 Onlangs vonden wetenschappers een manier om PFAS af te breken. Is een oplossing van het probleem van 
PFAS in (bronnen voor drink)water nabij?

succesvolle afbraak van PFAS. De auteurs gebruikten als oplos
middel dimethylsulfoxide (DMSO) en voegden natrium hydroxide 
toe. Dit mengsel verhitten ze tot 80  120 °C. Resultaat: alle 
fluorideatomen werden van de keten losgemaakt, wat de PFAS 
‘onschadelijk’ maakte. Deze methode werkte goed voor ver
schillende perfluorcarboxylzuren.
Zijn dan nu alle zorgen over PFAS in (bronnen voor drink)water 
voorbij? Nee, zeker niet. 
In de eerste plaats is de techniek bijzonder succesvol voor PFAS 
met vier tot negen koolstofatomen, maar veel minder voor 
 kortere ketens. En dat zijn nou net de PFAS die zich het gemak
kelijkst verspreiden en het lastigst te verwijderen zijn.
In de tweede plaats konden alleen de veel vookomende car
boxylzuren (zoals het bekende PFOA, dat vrijkomt bij de pro
ductie van bijvoorbeeld teflon) worden afgebroken. Maar voor 
een andere veel voorkomende, toxischer categorie PFAS, de 
sulfonzuren, werkt de nieuwe methode vooralsnog niet. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om het bekende PFOS, waar men in de 
regio Antwerpen op dit moment veel problemen mee heeft. 

Praktische obstakels
Daarnaast is de praktische uitvoering een punt van aandacht. 
De experimenten zijn gedaan in schoon water, waaraan alleen 
een PFAS was toegevoegd. Maar in de praktijk bevat water 
natuurlijk allerlei verontreinigingen. Hoe die het proces kun
nen beïnvloeden is nog niet bekend. Bovendien werd gewerkt 
met relatief hoge concentraties, van circa 35 g/L. Bij PFAS in 
bronnen voor drinkwater gaat het echter om concentraties in 
de orde van enkele nanogrammen per liter, of, kijkend naar 
reststromen, microgrammen per liter. Een factor 1 miljoen of 
meer lager dus. Ook vonden de experimenten plaats in een vo

lume van hooguit 10 ml, terwijl het bij bijvoorbeeld drinkwater
behandeling om debieten van meer dan 100 m3/uur gaat. 10 ml 
verwarmen tot ongeveer 100 °C is niet zo moeilijk, maar voor 
100 m3/uur betekent het een enorme energievraag. 
Een laatste belangrijk aandachtspunt is dat DMSO als oplos
middel wordt gebruikt. Dit is een stof die absoluut niet in het 
drinkwater terecht zou moeten komen. Dat maakt de methode 
risicovol.•

De auteurs danken Stefan Kools (KWR) en Harrie Timmer (Vewin) voor  
hun bijdrage aan dit artikel
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Tot PFAS behoort een heel scala aan door de mens  gemaakte 
verbindingen. De toepassingen zijn talrijk en divers, zoals 
 waterafstotende stoffen, antiaanbakpannen, voedselverpakkin
gen, blusmiddelen, surfactanten (oppervlakteactieve stoffen) in 
de mijnbouw, verf, lijm, enzovoort. Inmiddels zijn er al meer dan 
6.000 PFAS op de markt. Ze worden letterlijk overal aangetrof
fen, zelfs op Antarctica.

Wat zijn PFAS?
Karakteristiek aan alle PFASmoleculen is dat de koolstof
keten, in plaats van waterstofatomen, fluoratomen bevat. 
De koolstoffluorverbinding is een van de sterkste bekende 
verbindingen. Ze breken dan ook zeer moeilijk af en blijven 
daardoor lang in het milieu aanwezig. Niet voor niets worden ze 
ook wel ‘forever chemicals’ genoemd. Omdat ze bovendien al 
in extreem lage concentraties (enkele nanogrammen per liter) 
giftig zijn voor mens en milieu, pleiten de drinkwatersector en 
de waterschappen voor een nationaal en Europees totaalverbod 
op PFAS.
De meeste PFAS zijn geperfluoreerde verbindingen: ofwel 
 carboxylzuren, ofwel sulfonzuren (afhankelijk van de functionele 
groepen aan het einde van de koolstofketen). Daarnaast zijn er 
nog gepolyfluoreerde verbindingen (fluortelomeren en pre
cursors) en fluorpolymeren. De moleculaire structuur van deze 

PFAS zorgt er juist voor dat ze zeer goed oplosbaar zijn in water, 
zich ophopen in vetweefsels, zeer mobiel zijn in het milieu en 
heel erg slecht biodegradeerbaar.
De koolstoffluorbinding is zo sterk dat hij niet bijvoorbeeld 
geoxideerd kan worden. Onderzoek naar het omgekeerde 
proces, chemische reductie, waarbij fluorideionen  worden 
gevormd, staat nog in de kinderschoenen. Afbraak door 
verbranding lukt pas bij extreem hoge temperaturen, boven 
1600 °C. Inmiddels zijn er wel bacteriën aangetroffen die PFAS 
biologisch afbreken, maar dat proces verloopt onder specifieke 
omstandigheden en erg traag. Te traag voor drink of afval
waterzuiveringsprocessen. 

PFAS-verwijdering of afbraak
Verwijdering van PFAS uit water kan via adsorptie aan actieve 
kool, al worden niet alle PFAS goed geadsorbeerd en treedt veel 
sneller doorslag op dan bij andere organische microverontrei
nigingen. Naar verwijdering met andere typen adsorbentia en 
bijvoorbeeld ionenwisselaars wordt veel onderzoek gedaan, 
maar het wordt tot nu toe nauwelijks op grote schaal toegepast. 
Een andere verwijderingsmethode is omgekeerde osmose. Bei
de technieken (adsorptie en omgekeerde osmose) geven echter 
een afvalstroom met daarin relatief veel PFAS. 
Onlangs verscheen in Science een veelbelovend artikel over de 

De nieuwe techniek voor de afbraak van een catego-
rie PFAS (perfluorcarboxylzuren) is bijzonder 
interessant. Praktische toepassing op grote schaal 
is echter nog ver weg. Een bronaanpak om gebruik 
van deze stoffen zoveel mogelijk te beperken en de 
totale in name via voedsel, verpakkingen, cosmetica 
enzovoort te verminderen, blijft dan ook onvermin-
derd belangrijk. Gelukkig is de EU hier op dit moment 
mee bezig.

SAMENVATTING

Een uitgebreide versie van dit artikel is 
te vinden op H2O-Online. Maak daarvoor 
gebruik van de QR-code of ga naar  
www.h2owaternetwerk.nl (onder  
H2O-vakartikelen).

AUTEURS: ROBERTA HOFMAN-CARIS, ELVIO AMATO, MILO DE BAAT, JOHAN VAN LEEUWEN, THOMAS TER LAAK (KWR WATER RESEARCH INSTITUTE)
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NATUURONTWIKKELING OP DE 
 HONDS BOSSCHE ZEEWERING
Nu de waterkerende functie van de Honds-
bossche Zeewering is vervallen doet zich de 
mogelijkheid voor om natuurgericht beheer toe 
te passen. Hiervoor is gekozen voor sinusbeheer. 
Uit regelmatige inventarisaties bleek zowel de 
flora als de fauna te profiteren van dit nieuwe 
beheer.
Richa Nanne (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier), Cyril Liebrand (EURECO ecologisch onderzoek & advies)

TBT-EMISSIE UIT WATERBODEMS: EEN 
 NIEUWE KIJK OP EEN OUDE BEKENDE
Deltares heeft gemeten aan de emissie van 
 Tributyltin (TBT) uit de waterbodem van 
Loosdrecht. Hieruit komt naar voren dat de 
aanwezige TBT veel minder beschikbaar is. Door 
de lage toetswaarden voor TBT in de waterbodem 
is toepassing van de baggerspecie echter niet 
mogelijk.
Arjan Wijdeveld, Marc Verheul (Deltares), Fred de Haan 
(Waternet), Arno Peene (projectmanager Bagger Oostelijke 
Vechtplassen) 

MOGELIJKE DOORBRAAK OP HET GEBIED VAN 
PFAS-AFBRAAK?
Onlangs ontstond er beroering in de wetenschap-
pelijke wereld, toen er een artikel gepubliceerd 
werd waarin onder relatief milde chemische 
omstandigheden perfluorcarboxylzuren compleet 
werden afgebroken. Mogelijk levert dit nieuwe 
proces een bijdrage aan de oplossing van het 
probleem van PFAS in (bronnen voor) drinkwater.
Roberta Hofman-Caris, Elvio Amato, Milo de Baat, Johan van 
Leeuwen, Thomas ter Laak (KWR Water Research Institute) 

SEDIMENT AFDEKKEN. WERKT DAT 
 LANGDURIG TEGEN NALEVERING VAN 
 NUTRIËNTEN?
De waterbodems van de Bergse Plassen in 
Rotterdam zijn afgedekt met zand en deels 
met aluminiumhydroxide om nalevering van 
nutriënten tegen te gaan. Uit monitoring van 
het sediment blijkt dat het zand een duurzame 
fysieke barrière vormt tussen het oude eutrofe 
slib en het oppervlaktewater.
Leonard Osté (Deltares), Peter Overvest (Sanitas Water), 
Jack Hemelraad (Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard)

RUIMTE VOOR DE MIDDENAFVOEREN VAN  
DE WAAL
In november 2019 bood het WNF namens een 
breed gezelschap de visie Ruimte voor Levende 
Rivieren aan aan de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat. Een van de uitwerkingen van deze 
vi§sie evalueert de langsdammen die in 2015 in 
de Waal bij Tiel zijn aangelegd, waarbij kribben 
zijn opgeruimd.
Alphons van Winden en Gerard Litjens (Stroming bv), Jos 
Rademakers (ARK), Bas Roels (Wereld Natuur Fonds), Ties 
Rijcken (Flows)

HERGEBRUIK VAN WATERIJZER UIT 
 DRINKWATERZUIVERING VOOR FOSFAAT-
VERWIJDERING
In de drinkwaterzuivering wordt bijna altijd 
ijzerhoudend slib gevormd. Met het oog op 
circulariteit vroegen diverse partijen zich af of 
het ijzer hieruit opnieuw ingezet kan worden als 
vlokmiddel in de waterzuivering.
Wolter Siegers, Roberta Hofman (KWR), Bart Joosse 
 (waterschap Brabantse Delta), René Bouwman (Feralco), 
Ronny Theune (Aquaminerals) 

ZUURSTOFTEKORT NA OVERSTORT?  
EEN KUBIEKE BENADERING
Bewoners klagen soms over stank in de 
omgeving van sloten en vijvers met rioolover-
storten. TAUW onderzocht dit aan de hand van de 
kubieke benadering: fysieke feitelijke en juiste 
functionele inrichting en de belevingswaarde van 
de inrichting.
Susanne Boon, Michiel Wilhelm (TAUW), Hugo Beekelaar, 
Nikki Dijkstra (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN 
 ORGANISCHE MICROVERONTREINIGINGEN  
IN WATERZUIVERINGSINSTALLATIES
Organische microverontreinigingen (OMV’s) 
worden in afvalwaterzuiveringsinstallaties niet 
effectief verwijderd en de monitoring ervan is 
vanwege het hoge aantal van deze chemicaliën 
in water een onmogelijke taak. Voor een goede 
risicobeoordeling zijn modelleringsinspanningen 
nodig.
Tom Nolte, Ana Rios-Miguel, Jan Hendriks (Radboud Uni-
versiteit Nijmegen), Melanie Kuiper (waterschap Drents- 
Overijsselse Delta)

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

De ambitie om een H2Ovakartikel te 
schrijven? Kijk op onze website voor de 
auteursinstructies. En stuur uw artikel 
naar redactie@h2owaternetwerk.nl

Meer weten?
Kijk op de website
van H2O!
h2owaternetwerk.nl

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-vakarti-
kelen zijn geschreven door waterprofessionals. Op deze pagina een overzicht van de 
meest recente vakartikelen die op de site www.h2owaternetwerk.nl zijn  verschenen.
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‘ SUCCESVOLLE 
COMMUNICATIE 
ZIT IN DE 
AUTORITEIT  
VAN DE ZENDER’

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

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

www.h2owaternetwerk.nl 
(banners + advertorials)

KNW / H2O email nieuwsbrief 
(banners + advertorials)

Kijk voor meer informatie op:

WWW.H2OPROMO.NL
070 - 3234 - 070
info@mooijmanmarketing.nl
www.mooijmanmarketing.nl

Goede waterkwaliteit, veilige dijken, 
goed onderhoud en hergebruik van grondstoffen. 
Dat vraagt om duurzame oplossingen.

GMB realiseert complexe projecten met een 
optimaal en duurzaam resultaat. Samen met u 
bedenken we de oplossing. De manier waarop 
we deze uitdagingen aangaan, is typisch GMB. 
We ontwerpen, bouwen, onderhouden; we praten, 
denken en doen als partners.

Onze oplossingen zijn adequaat, innovatief en 
met zorg voor de omgeving. Het resultaat is een 
project dat aan uw eisen voldoet. Waarmee we 
misschien wel uw verwachting overtreffen. 
Een resultaat waar we samen trots op zijn.  

Meer weten over GMB? 
Kijk op www.gmb.eu of bel 088 88 54 000.

DE KRACHT
VAN GMB 
Uitdaging verbindt

(Advertenties)



KNW-ACTIVITEITEN – AGENDA
Agenda@Waternetwerk
Voor meer info en aanmelden zie  
waternetwerk.nl, tenzij anders vermeld.

3 NOVEMBER – WEBINAR
Kansen voor Aquathermie  Delen 
van kennis en onderzoeksvragen over 
aquathermie en onderzoeken of er be
hoefte is voor kennisnetwerk, bijv.  
op EUniveau

10 NOVEMBER, HAARLEM
Nationaal Deltacongres in de Philhar
monie. De KNW themagroepWater en 
Ruimte houdt een online sessie in het 
voorprogramma over Klimaatadaptatie 
in de praktijk.
 
15 NOVEMBER, WEBINAR
Onderhoud tijdens een watercrisis,  
CoP Beheer en Onderhoud
 
22 NOVEMBER, HOUTEN
Medicijnresten uit afvalwater

25 NOVEMBER, ROTTERDAM 
KNWnajaarscongres Koppelkansen 
voor klimaatadaptatie en de energie
transitie – hoe vinden we elkaar?

17-20 JANUARI, ROTTERDAM
Infratech

Wilt u een activiteit voor waterprofessionals 
aanmelden voor de H2O-agenda? Mail dan 
naar: info@waternetwerk.nl
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Koppelkansen voor klimaatadaptatie, circulariteit en energie  transitie –  
hoe vinden we de blauwe draad?
Het KNW najaarscongres is op vrijdag 25 november 2022 (9-17 uur) in Blue 
City, Maasboulevard 100, Rotterdam www.waternetwerk.nl #deblauwedraad

KNW op Infratech 
KNW werkt voor het eerst samen met de Infra-
tech die wordt gehouden van 17 t/m 20 januari 
2023 in Ahoy Rotterdam. Het thema van de beurs is 
Move Forward. KNW is aanwezig op de Carrièredag 
op 19 januari als makelaar voor stageplekken en 
met watervacatures. Ook de MBO-prijs wordt dan 
uitgereikt.

Oproep MBO-prijs
Aan alle teamleiders en HR-professionals: 
laat je MBO-stagiaires meedingen naar de 
MBO-prijs. Zo laten we het belang van MBO-ers 
voor de watersector zien, zetten we ze in het 
zonnetje en profileren we de watersector.  
Meer info op www.waternetwerk.nl

Vacatures Commissie  
Fitterijwedstrijden 
De KNW Commissie Fitterijwedstrijden zoekt 
versterking voor de organisatie van de fitterij-
wedstrijden. De huidige Voorzitter neemt afscheid 
na de komende jubileumeditie, en er worden 
enkele nieuwe Commissieleden gezocht. Iets voor 
jou? Tijdens de voorbereiding van de volgende 
fitterijwedstrijden kun je alvast meedraaien.
De KNW Commissie Fitterijwedstrijden organiseert elke twee jaar de Fitterijwedstrijden 
tijdens de AIWW Amsterdam International Water Week op de Aquatech Vakbeurs. Aan deze 
wedstrijden doen verschillende teams van de waterbedrijven mee. De wedstrijden gelden als 
het Nederlands kampioenschap voor deze tak van sport, en de commissie staat tevens borg 
voor de organisatie van de Nederlandse inbreng in de internationale wedstrijden.
De commissie is op zoek naar een nieuwe Voorzitter en enkele nieuwe Commissieleden.  
Het zijn onbezoldigde functies, in een plezierige en gedreven commissie.
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CIRCULAIR ONTWERPEN ALS 
 STARTPUNT
Circulair werken begint al bij het 
allereerste begin, bij het ontwerpen 
van een installatie. Het vraagt van 
opdrachtgever en opdrachtnemer dat ze 
gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen 
voor de uitvoering van een project. 
Dit is  noodzakelijk om duurzaamheid 
en circulariteit voorrang te geven op 
eco nomische  belangen. “Circulair 
ontwerpen vraagt om lef en in sommige 
gevallen beslissingen die ingaan tegen 
een laagsteprijsstrategie,” aldus Hidde 
Kriele van Mous Waterbeheer.

CIRCULARITEIT DOOR DE GEHELE 
KETEN
Circulariteit vraagt om focus in alle 
schakels van de keten. “Het vergt be
wustzijn en besef van verantwoordelijk
heid voor de grondstoffen die vrijkomen 
indien onderdelen niet hergebruikt kun
nen worden,” vult Steffen Jorritsma aan. 
“Hoe behouden we deze grondstoffen 
en voorkomen we dat deze buiten beeld 
verdwijnen of leiden tot milieuschade, 
dichtbij of ver over de grens.”

INITIATIEVEN IN DE WATERMARKT
In de watermarkt zijn diverse initiatie
ven. De toepassing van refurbished 
onderdelen is bij revisie van pompen 
bijvoorbeeld gemeengoed. Steffen: 
“Mous Waterbeheer heeft ervaring met 
revisie en refurbishen van pompen 
en pomponderdelen, buitenopstel
lingskasten en besturingskasten. Ook 
hebben we contact met leveranciers van 
bijvoorbeeld refurbished PLC’s van alle 
gangbare merken, schakelmaterialen, 
FO’s en routers. Daarnaast werken wij 
samen met het Circulair Keteninitiatief 
voor pompen Circopomp, waar pompen 
of losse pomponderdelen een  tweede 
kans krijgen. Onderdelen worden 
opgenomen in een verzamelprogramma 
met als doel het opnieuw inzetten van 

refurbished samengestelde pompen van 
goede kwaliteit.”

RENOVATIE EN ONDERHOUD MET 
REFURBISHED COMPONENTEN
In tegenstelling tot mechanische onder
delen is circulariteit voor relatief kleine 
elektrotechnische componenten voor 
besturingskasten nog vrij nieuw. Moge
lijk zijn niet alle componenten geschikt 
voor hergebruik, bijvoorbeeld bedrading 
en schakelmaterialen. 

“Het is cruciaal om door de hele keten 
scherp te zijn op de mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Welke normeringen 
zijn van toepassing? Welke componen
ten mogen conform de geldende 
normeringen hergebruikt worden? Is het 
mogelijk om componenten te demon
teren en grondstoffen gescheiden aan te 
bieden voor recycling?”

Het zijn alledaagse voorbeelden van 
praktische uitdagingen die om een visie 
vragen om circulariteit en duurzaamheid 
blijvend te implementeren in de dage
lijkse praktijk.

Meer informatie?  
Kijk op onze website
www.mouswaterbeheer.nl

Circulariteit  
implementeren 
in iedere 
schakel van een  
waterproject
In toenemende mate ver-
plaatst het thema circulari-
teit zich van de beleidstafels 
naar de dagelijkse praktijk. 
Hergebruik van materialen, 
het circulair benutten van 
grondstoffen en refurbis-
hen van componenten: het 
zijn actuele thema’s voor 
projecten in watertechniek 
en riooltechniek. En terecht. 
Gezien de schaarste en hoge 
inkoopprijzen voor grond-
stoffen is deze ontwikkeling 
niet meer dan logisch. Maar 
hoe pakt circulariteit uit in 
de praktijk? Welke uitda-
gingen zijn er? En wat zijn 
de mogelijkheden en de 
onmogelijkheden?

(ADVERTORIAL)

Steffen Jorritsma
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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)


