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Tijd besparen met eenvoudige stuurkasten
Deze conﬁguratie kan aangepast
worden volgens uw toepassing,
en biedt:
• Eenvoudige verbinding met
bovenliggende PLC
• Eenvoudige aansturing via
IO-link
• Kastdoorvoer
• Hotswap
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‘ Innovatie
vergt moedige,
geëngageerde
mensen die
stevig in hun
schoenen
staan’

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

Deze H2O zoomen we in op innovaties in de watersector. Om gelijk maar de toon te zetten:
nog geen tiende van de vernieuwingen haalt de eindstreep. Dat stelt de Ier Paul O’Callaghan.
Hij deed onderzoek naar innovaties in de watersector en promoveerde onder supervisie van
WUR-hoogleraar Cees Buisman, wiens hele leven in het teken staat van innovatie.
Lees het relaas van beiden en je weet: innoveren is afzien. De weg naar een succesvolle
introductie op de markt is moeilijk en lang. Het is bovendien een race tegen de klok.
O’Callaghan, initiatiefnemer van de Netflix-documentaire Brave Blue World, somt op: geld
raakt op, octrooien eindigen, concurrenten bedenken ook iets nieuws, regelgeving verandert.
Buisman zegt: “Een innovatie breekt pas echt door, als die veel beter is dan de bestaande
technieken.” Innovatie vergt moedige, geëngageerde mensen die stevig in hun schoenen
staan, aldus de hoogleraar.
Deze wereld met obstakels en tegenwerking is een bruut beeld als je je realiseert dat
radicale vernieuwingen dringend nodig zijn om mondiale uitdagingen als klimaatverandering
het hoofd te bieden. Innovatie is daarmee meer dan een essentiële drijvende kracht achter
economische vooruitgang, het is een existentiële noodzaak.
In die opgave speelt de Nederlandse watersector een belangrijke rol. Ze behoort tot de
top van de wereld als het gaat om kennis en innovatiekracht, zegt Walter van der Meer,
deeltijdhoogleraar en voorzitter van TKI Watertechnologie. “Op allerlei gebied, van pompen
en kleppen tot anaerobe zuivering en remote sensing.” Die kennis, verdeeld over honderden
‘kleine, flexibele en creatieve bedrijven’, wordt steeds vaker opgezogen in de internationale
watertechwereld; bedrijven met een succesvolle innovatieve technologie vallen ten prooi aan
een overname.
Is dat erg? Nee. Hier geen Hema-achtige toestanden met durfinvesteerders, maar
strategische investeringen in een mondiale watertechwereld waarin overnames van
alle tijden zijn. Maar wat wel belangrijk is dat we alhier voorop blijven lopen met de
ontwikkelingen van nieuwe innovaties, zegt Hein Molenkamp (Water Alliance).
En dat vergt betere randvoorwaarden. In deze H2O worden er vele genoemd. Molenkamp
pleit voor strengere wet- en regelgeving. Lidwin van Velden, ceo van NWB Bank zegt als
toelichting op het nieuwe innovatiefonds van haar bank: “Financiering kan soms net het
beslissende zetje geven bij innovatie.” Ondernemer Pieter Hack wil een andere opzet van
subsidieregelingen: “Het barst van de hippe challenges, contests, matchmaking events,
pitches, zelfs nationale iconen, maar ook daarmee krijgen we de financiering van een
demonstratie-installatie vaak niet rond.”
Bert Westenbrink
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Grond waterstanden

In de Cloud

Serie 36XiW
niveausensor

ARC-1
3G / NB-IoT module

ADT-1
LoRa module

Lidwin van Velden:
‘Klimaatverandering
vergt enorme
investeringen’

Inhoud

Winnovatie:
waterschappen delen
innovaties

• Zwitserse precisie: Nauwkeurigheid vanaf 0,05%FS TEB*
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De lange en moeilijke weg
van innovaties…
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• Interne datalogger voor backup (ARC-1)
• NB-IoT, LoRa, 2G / 3G / 4G

Hedwige-Prosperpolder:
tijdelijk Europees veldlab

• 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

2G

3G

4G

keller-holland.nl
kolibricloud.com
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Stelling: gebrek aan lef in de
markt belemmert innovatie

Het middel tegen elk waterprobleem
Verhoeve Milieu & Water neemt al uw zorgen weg als het om uw proceswater gaat.
Verhoeve Milieu & Water helpt u met:
Quickscan
Ozon/AOP test
Kiemgetal
UV

Coagulatie/flocculatie

Electrokinetica

Biologische afbraak testen

Ontwerp & Engineering
Bouw & Service: ozon, UV, DAF, Filtratietechnieken

Inhoud

Verhuur & Lease
proceswater

(agrarisch) drainwater

grondwater

koelwater

En verder
Topspelers
watertech in
buitenlandse
handen

www.verhoevemw.com
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Water zuiveren met zeer korte golven UV-licht

Automatisering
voor waterbeheer

De Compacte Solar Besturing

Automatisering
voor waterbeheer

Beheren, bewaken en besturen;
de Compacte Solar Besturing maakt
eﬃciënt waterbeheer mogelijk!
De Compacte Solar Besturing is een krachtige, door
zonne-energie gevoede aandrijving, die u in staat

stelt om stuwen en schuiven autonoom aan te sturen.
Juist als er geen netspanning aanwezig is.
Voornaamste kenmerken

• Koppeling met diverse hoofdposten mogelijk

• Diverse onderstations mogelijk

• Eenvoudige montage op elke stuw of schuif

• Krachtige motor (tot 150Nm) met handbediening
• Touchscreen voor eenvoudige bediening
en inregelen op locatie

Vlaar Techniek BV Tel 0227 570260 • info@vlaartechniek.nl • www.vlaartechniek.nl
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Lidwin van Velden, CEO NWB Bank:

‘FINANCIERING IS
SMEEROLIE IN DE
VERDUURZAMINGSMACHINE’

LIDWIN VAN VELDEN

A

l eeuwen opereren de Nederlandse waterschappen vrijwel onzichtbaar op de achtergrond. Hun
bank nam altijd min of meer dezelfde houding
aan – gewoon je werk goed doen en verder geen
fratsen. Tot 2018, toen de NWB Bank haar strategie ging aanscherpen en bedacht dat onbekend
onbemind maakt. “Wij doen mooie dingen, dus het is zonde
om niet wat meer aan de weg te timmeren”, zegt directievoorzitter Lidwin van Velden.
Deze drang tot ‘gepaste profilering’ viel samen met de
vernieuwde koers die de bank ging varen: de verduurzaming
van Nederland financieren. “De klimaatverandering vergt
enorme investeringen in waterbeheer, energie, woningbouw, circulariteit en biodiversiteit. Hierbij kunnen wij niet
aan de zijlijn blijven staan.” Van Velden trekt de vergelijking
met de start van de bank in 1954. Na de watersnoodramp
stonden de waterschappen voor de taak om Nederland
beter te beschermen tegen het water. Daarvoor was geld
nodig, veel geld. De Waterschapsbank werd opgericht
om hen te helpen bij de financiering van de Deltawerken.
“Eigenlijk staan we nu voor een soortgelijke transitie en
investeringsopgave.”
AAA-rating
De NWB Bank is in omvang de vijfde bank van Nederland.
81 procent van de aandelen zijn in handen van de waterschappen; 17 procent is van de Staat en 2 procent van de
provincies. Al vrij snel na de oprichting verstrekte de bank
niet alleen leningen aan de waterschappen, maar ook aan
andere lagere overheden en publieke spelers, zoals drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorginstellingen.
Omdat het om (semi)overheden gaat, die alle leningen plus
rente gegarandeerd tot de laatste cent terugbetalen, staat
de bank bekend als zeer betrouwbaar.
Van Velden: “Wij zijn een veilige bank, met dezelfde krediet
beoordeling als de Nederlandse overheid. Dankzij deze
AAA-rating kunnen wij relatief goedkoop geld lenen op
de internationale kapitaalmarkt. Veel investeerders zijn
in ons geïnteresseerd: centrale banken, maar ook grote
institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Het
voordeel van deze goedkope financiering geven wij weer
door aan onze klanten. Dit helpt hen te investeren in verduurzaming. In die zin is financiering de smeerolie in de
verduurzamingsmachine.”

De transitie naar een klimaatneutrale en circulaire
economie vraagt de komende decennia grote investeringen. De Nederlandse Waterschapsbank (NWB
Bank), opgericht door en voor de waterschappen, ziet
hierbij voor zichzelf een duidelijke rol weggelegd.
‘Financiering is de smeerolie in de verduurzamingsmachine’, aldus bestuursvoorzitter Lidwin van Velden.
TEKST DORINE VAN KESTEREN | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Wat voor soort groene projecten financieren jullie?
“In 2019 financierden wij voor 300 miljoen euro aan
duurzaamheidsprojecten. Voorbeelden zijn duurzame
warmtenetten in het Westland en in Groningen en de windparken Fryslân en Zeewolde, die respectievelijk 500.000 >
NR4 APRIL 2021
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LIDWIN VAN VELDEN

en 250.000 huishoudens
van duurzame energie gaan
voorzien. In de consortia
die financiering aanvragen,
zitten private partijen.
Maar wij financieren alleen
projecten waarbij ook de
overheid betrokken is, als
subsidieverstrekker of als
aandeelhouder bij een van
de initiatiefnemers. Als de
markt het alleen kan, is er
geen rol voor ons. Zo kunnen de huidige windparken
op zee volledig commer
cieel worden gefinancierd.
We werken wel samen met
commerciële banken. Bij de
renovatie van de Afsluitdijk
bijvoorbeeld financieren
private banken de constructiefase. Dan is het risico
wat groter, maar deze fase
duurt wel korter. Op het
moment dat het project
klaar is en Rijkswaterstaat
de Afsluitdijk in gebruik
neemt, nemen wij het
stokje over en financieren
de operationele fase. De
Afsluitdijk gaat twintig
tot dertig jaar mee en als
publieke sector-bank kunnen wij tot wel vijftig jaar
geld ophalen uit de internationale kapitaalmarkt. Dit
is moeilijker voor commer
ciële banken, omdat die een
ander risicoprofiel hebben.”

Dit type f inancieringen
brengt wel meer risico’s
met zich mee, want
kredietverlening aan
private partijen mist
‘staatsgarantie’.
“Klopt, het is riskanter
dan het financieren van
een gemeente of provincie. Natuurlijk doen we

ons huiswerk, maken we
van tevoren een gedegen
risicoanalyse, maar er kan
een keer kredietverlies
optreden. Daarom ben ik
persoonlijk bij alle dijkgraven langsgegaan om uit
te leggen wat wij met de
nieuwe strategie beogen
en wat dit voor hen betekent. Je bent verplicht je
aandeelhouders – zeker als
je er relatief weinig hebt,
zoals wij – daarin mee te
nemen, vind ik. Dit was
geen lastige discussie: de
dijkgraven vonden stuk
voor stuk dat de bank een
verantwoordelijkheid heeft
bij de verduurzaming. De
waterschappen leven met
klimaat en natuur, en zien
als eerste wat er gebeurt
als we daar niet zorgvuldig
mee omgaan.”

Wat zijn waterobligaties?
“Die gaven we voor het
eerst uit in 2014; met de
opbrengst financieren
we alle projecten van de
waterschappen. De kopers
zijn professionele beleggers
als verzekeraars, centrale
banken en pensioenfondsen. Wij zijn verplicht om
aan hen te rapporteren over
wat de waterschappen doen
met de gelden en wat dit
oplevert voor klimaatadaptatie, circulariteit en bio
diversiteit. Als je obligaties
uitgeeft, is het gebruikelijk
dat je je investeerders
opzoekt. Aangezien wij
ons begeven op de internationale kapitaalmarkt,
bevinden die zich overal.
Samen met mensen van
de waterschappen hebben

we investeerders over de
hele wereld uitgelegd wat
de duurzaamheidsambities
van de waterschappen zijn
en wat ze doen om hun
CO2-uitstoot te reduceren
en circulair en duurzaam te
handelen. Het is mooi dat
we hierdoor beter zijn gaan
begrijpen wat de waterschappen precies doen en
dichterbij onze aandeelhouders zijn komen te staan.”

‘ De dijkgraven vonden stuk
voor stuk dat de bank een
verantwoordelijkheid heeft
bij de verduurzaming’

Doen de Nederlandse
waterschappen genoeg aan
duurzaamheid?
“De urgentie is groot en
het gaat nooit snel genoeg,
maar binnen de publieke
sector lopen de waterschappen wel voorop. Dat
doen ze van nature; ze zijn
iedere dag bezig om ons
te beschermen tegen een
teveel of een tekort aan
water. Met windmolens
en zonnepanelen op hun
eigen terrein wekken ze
duurzame energie op. Met
Flowerpowerdijken laten
ze zien dat waterveiligheid
en biodiversiteit kunnen
samengaan. Uit het afvalwater winnen ze plastics
en andere chemische
stoffen terug die de natuur
aantasten en daarna weer
kunnen ingezet als nieuwe
grondstoffen. En met de
zuivering van het oppervlaktewater verbeteren ze
de waterkwaliteit en dus de
ecosystemen.”

nog een Europese lening
om het waterdistributienetwerk uit te breiden.
“Drinkwaterbedrijven behoren van oudsher tot onze
klanten. In onze strategie
hebben we de ambitie
vastgelegd dat we een
groter deel van de drinkwatersector willen bedienen.
Inmiddels is ons marktaandeel in deze sector gegroeid
tot een derde. Maar het is
prima dat ook andere partijen de drinkwaterbedrijven
financieren. De NWB Bank
kan het niet alleen, concurrentie is gezond en de
Europese Investeringsbank
dient net als wij publieke,
maatschappelijke doelen.”
De voorzitter van de
Unie van Waterschappen
waarschuwde eind 2019
dat de gemeenten niet de
middelen hebben om te
investeren in klimaatbestendige wijken, dorpen en
steden. Inmiddels zijn hun
financiële tekorten alleen
maar groter geworden.
“Wij zien de uitdagingen
waarvoor gemeenten
staan. Door hen tegen
zo laag mogelijke kosten
te financieren, helpen
wij hen om de lasten van
verduurzaming te dragen.
Maar of, wanneer en hoe
een gemeente overgaat
tot verduurzaming, dat is
een lokaal democratisch
besluitvormingsproces
waarop wij als bank geen
invloed hebben. Dat is ook
gezond: de draagkracht van
gemeenten kent nu eenmaal een grens. Daarom is
het goed dat zij financiële >

De drinkwaterbedrijven
doen vaker een beroep op
de Europese Investeringsbank dan op jullie, lijkt het.
Zo kreeg Vitens vorig jaar
NR4 APRIL 2021
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‘ We staan nu voor
een soortgelijke
transitie en investeringsopgave
als met de Deltawerken’
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LIDWIN VAN VELDEN

‘
in:
‘Ik heb er vertrouwen
financiering kan soms
net het beslissende zetje
geven bij innovatie’

steun zoeken bij het Rijk:
klimaat en energie zijn
uiteindelijk nationale vraagstukken.”

Ook de woningcorporaties
halen hun verduurzamingsdoelen niet.
“In totaal hebben de corporaties ongeveer 80 miljard
euro aan financiering
aangetrokken en 30 miljard
daarvan komt bij ons vandaan. Zij gebruiken dit geld
voor duurzame nieuwbouw
én verduurzaming van de
bestaande woningvoorraad.
Op dit moment denken we
na over mogelijkheden om
prikkels in te bouwen in
de financiering. Als een
corporatie of andere klant
bepaalde targets haalt, gaat
er bijvoorbeeld wat van de
rente af. Zo willen wij hen
stimuleren hun duurzaamheidsambities te halen.”
Wat willen jullie met het
pas opgerichte Water
innovatiefonds?
“Wij komen regelmatig
bij waterschappen over
de vloer en zitten al jaren
in de jury van de Waterinnovatieprijs. Dan zie je
de mooiste ideeën voor
innovaties voorbijkomen,
die echter lang niet alle-

maal van de grond komen.
Hoe kan dat nou? Daarover
zijn we gaan praten met
waterschappen, universiteiten, ingenieursbureaus
en STOWA. Het bleek dat er
vaak een stukje financiering
mist. Die financiering is
niet altijd direct een taak
van de waterschappen.
Een waterschapsbestuur
moet kiezen: steken we een
paar miljoen in een nieuwe
technologie om bioplastics
uit het water te halen of
verlagen we de lasten voor
burgers en bedrijven? Dat
zijn legitieme afwegingen.
Als NWB Bank kunnen we
dit ook niet zelf doen: investeringen in innovatie zijn
per definitie risicovol, dus
dat past niet bij ons profiel.
Daarom hebben we besloten om middelen ter beschikking te stellen aan een
onafhankelijk fonds, dat
losstaat van de bank. Het
fonds heeft een zelfstandig
bestuur en een z elfstandige
investeringscommissie –
met vertegenwoordigers
van waterschappen,
bedrijfsleven en wetenschap – die de financieringsaanvragen beoordeelt.
Voorwaarden zijn dat er
minstens één waterschap is
betrokken bij de innovatie,

(Advertenties)

Lidwin van Velden (1964) studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam, waar
zij ook werkte als docent en onderzoeker. Zij
had verschillende managementfuncties bij
De Nederlandsche Bank. In 2008 stapte ze
over naar de Nederlandse Waterschapsbank,
waar ze adjunct-directeur en CFRO was.
Sinds 2018 is ze CEO van de bank.

dat het waterschap zelf ook
geld inlegt en dat de innovatie bijdraagt aan klimaat
en circulariteit en breed
toepasbaar is in de waterschapspraktijk. Ik heb er
vertrouwen in: financiering
kan soms net het beslissende zetje geven. Maar
ik ben ook realistisch: van
de tien projecten worden
er uiteindelijk misschien
maar twee of drie succesvol. Overigens vloeien de
revenuen van die successen
terug in het fonds, zodat we
daarmee weer nieuwe projecten kunnen financieren.”

Is uw huidige functie heel
anders dan die van CRFO,
die u jaren hebt bekleed?
“In mijn vorige baan hield ik
mij bezig met het risicobeheer en de financiële
gezondheid van de bank en
had ik vooral te maken met
ratingbureaus en toezichthouders. Als voorzitter
ben ik meer gericht op de
langetermijnstrategie van
de bank en op de aandeelhouders, investeerders en
klanten. Hier heb ik ruimte
om verder vooruit te kijken
en mee te denken over de
manier waarop we de bank
neerzetten in de buiten
wereld. Het is fijn dat het is

gelukt om wat zichtbaarder
te worden. Investeerders, in
Nederland en daarbuiten,
reageren enthousiast op
ons verhaal.”

Zou u ook bij een reguliere
bank kunnen werken?
“De maatschappelijke
kant van mijn werk vind ik
belangrijk. Ook commer
ciële banken proberen
meer zicht te krijgen op
de positieve én negatieve
impact van hun financieringen. Dat moet ook wel: in
maart zijn nieuwe Europese
regels in werking getreden
die voorschrijven dat beleggingsinstellingen meer informatie moeten geven over
het duurzame gehalte en
de klimaatrisico’s van hun
investeringen. Dit is een
onderdeel van de EU Green
Deal. Bij het Platform voor
Duurzame Financiering van
De Nederlandsche Bank,
waar ik voorzitter ben van
de werkgroep Biodiversiteit,
zijn ook partijen als Rabobank, ING en ABN Amro
aangesloten. Ik merk, kortom, dat de financiële sector
zich meer bewust wordt van
zijn bijdrage aan de wereld.
En als grote spelers in
beweging komen, is er veel
mogelijk.” •

Normec AWS is uw partner op het gebied
van onderzoek en bemonstering van water

Een water
compliance
vraagstuk?
Bel direct
073 644 33 32

U kunt bij ons terecht voor het onderzoeken,
inspecteren en analyseren van afvalwater,
oppervlaktewater en open zwemwater.

�
�

Marktleider door
hoogwaardige
dienstverlening



Onze waterexperts
hebben ruime ervaring
en diepgaande branchekennis

�

Wij verzorgen het gehele
proces van bemonstering,
analyse tot rapportage
Uw eigen digitale dossier
met alle bemonsteringsen meetgegevens

Onze klanten zijn bedrijven,
instellingen, gemeenten,
waterschappen, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat.

073 644 33 32 | info-aws@normecgroup.com | www.normecaws.nl

De eerste kiwa gecertificeerde,
keramisch versterkte coating
voor drinkwatertoepassingen:
ARC S2(E) -KIWA
Eigenschappen:

• Gecertificeerd volgens BRL-K759
• Slijtvast
• 100% vaste stof en bevat geen
oplosmiddelen
• Korte droogtijd, snel weer
operationeel
• Hoge hechtsterkte
• Minimale kalkaanhechting

Drinkwatertoepassingen:
• (Wateropslag) Tanks
• Pompen en kleppen
• Pijpleidingen (in-en
uitwendig)
• Natronloog tanks
• Zandfilters

Makkelijk aan te brengen met een kwast,
roller of een (hot) airless spuitinstallatie.

Kijk voor meer informatie op onze nieuwe website: www.saedt.nl

Saedt Coatings bv • Westhavenweg 45 • 1042 AL Amsterdam • +31(0)202466030 • info@saedtcoatings.nl
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DE LANGE
EN MOEILIJKE
WEG VAN
INNOVATIES...

I

INNOVATIES

TEKST HANS KLIP | BEELD RONALD KOOPMANS / ISTOCKPHOTO

Wie een innovatie in de watertechnologiesector wil ontwikkelen en op de markt brengen,
moet over veel uithoudings- en incasseringsvermogen beschikken. Nog geen tiende van de
vernieuwingen haalt de eindstreep. En zelfs
dan stelt het commerciële succes regelmatig
teleur, constateren Paul O’Callaghan, directeur
van BlueTech Research, en de Wageningse
hoogleraar Cees Buisman. “Godzijdank zijn er
in deze wereld nog geëngageerde mensen.”

‘Een geslaagde
innovatie moet echt
veel opleveren om
alle mislukkingen
te compenseren’

S

ommige als zeer succesvol beschouwde innovaties hebben weinig impact, valt O’Callaghan met
de deur in huis. “Ik ben geschokt over hoe klein
de disruptieve invloed van bijvoorbeeld thermi
sche hydrolyse en terugwinning van struviet
is. Het is bijzonder lastig om echt impact te
hebben, omdat de watersector in de meeste landen erg
gefragmenteerd is. Ook is het in onze sector bijna onmogelijk om iemand te overtuigen iets wezenlijk anders te doen.
Dat gebeurt alleen als het echt moet.”
O’Callaghan is ceo van het gespecialiseerde marktonderzoeksbedrijf BlueTech Research en promoveerde recent
aan Wageningen University & Research (WUR). Hij behandelt in zijn proefschrift Dynamics of Water Innovation hoe
nieuwe watertechnologieën wereldwijd worden verspreid
en wat bepalend voor wel of niet slagen is. Daarvoor >
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15

16

INNOVATIES

‘Alle startups
schrijven hun
businessplan,
alsof ze met een
crisisgedreven
innovatie bezig zijn.
Dit is gewoon
niet reëel’
 resenteert de Ier het Water Technop
logy Adoption Model. “Mijn doel was
om een raamwerk voor innovaties
op het terrein van watertechnologie
te maken, want dat ontbrak nog.
Hiermee kan worden voorkomen dat
mensen steeds weer dezelfde fouten
maken bij het ontwikkelen en introduceren van nieuwe technologieën. Want
dat vind ik verschrikkelijk om te zien.”
Versnipperd
Zijn promotor Cees Buisman, hoog
leraar biologische kringlooptechnologie aan WUR en wetenschappelijk
directeur van Wetsus, is ‘ontzettend
blij’ met de publicatie. “Paul komt met
een aantal onderzoeksresultaten die
altijd boven de markt hingen. Bijvoorbeeld dat innovaties in de watersector
erg lang duren. Daarop zijn veel reacties gekomen. Mensen zijn opgelucht
dat dit nu publiekelijk erkend is en het
niet aan hen ligt.”
Ook de soms geringe invloed van
innovaties vindt Buisman een waarde
vol inzicht. “Het is opmerkelijk dat
zeer weinig nieuwe technologieën
meer dan duizend keer blijken te zijn
gebruikt. Het geeft ook aan dat de
wereldwijde watertechnologiesector
enorm versnipperd is. Ieder land wil
zijn eigen technologie toepassen.
Een innovatie breekt pas echt door,
als die veel beter is dan de bestaande
technieken.”
De meeste grote doorbraken worden
eerst in de industrie toegepast. “Bij
bedrijven is er minder nationaal chauvinisme, omdat zij sneller kijken naar

Op het terrein van Paqell (joint
venture van Paques en Shell)
staan 4 Thiopaq O&G installaties
die ongeveer 20 ton zwavel per
dag uit aardgas verwijderen en
omzetten tot biozwavel.
Cees Buisman was betrokken bij
de innovatie. Eerst als promovendus bij WUR, daarna bij Paques

PAUL O’CALLAGHAN

risico en winst. Gelukkig is in Nederland de laatste 15 jaar een andere
wind gaan waaien. Waterschappen en
drinkwaterbedrijven doen nog meer
aan vernieuwing, ook in het kader van
economische kansen die dat biedt.”
Marathon of sprint
In zijn onderzoek maakt O’Callaghan
onderscheid tussen een door waarden gedreven innovatie – eigenlijk
wat normaal is – en een door een
crisis voortgebrachte innovatie. De
eerste wordt na gemiddeld meer dan
twaalf jaar door pioniers en vroege
gebruikers toegepast, de tweede al
na 6,5 jaar. “Bij een waardegedreven
innovatie train je voor de marathon
en bij een vanwege een crisis ontwikkelde innovatie voor de sprint.
Het verschilt tussen beide sterk
wat voor soort investeerder je nodig
hebt, hoe je jouw team samenstelt
en welk tijdspad realistisch is. Dat je
goed weet waarmee je bezig bent, is
de sleutel tot succes. Veel bedrijven
moeten dit echt eerst voor zichzelf
uitzoeken.”
Een belangrijk verschil, aldus
Buisman. “Alle startups schrijven
hun businessplan, alsof ze met een
crisisgedreven innovatie bezig zijn. Dit
is gewoon niet reëel. Je moet enorme
mazzel hebben dat je net een bewezen
technologie ontwikkeld hebt, wanneer

er een crisis uitbreekt.”
O’Callaghan laat zien dat ondernemers in de milieutechnologie het niet
alleen kunnen doen voor het geld,
voegt Buisman eraan toe. “Zelfs
bij een geslaagde nieuwe techniek
duurt het doorgaans minstens tien
jaar, voordat je voldoende verkoopt
om winst te maken. Godzijdank zijn
er in deze wereld nog geëngageerde
mensen.”
Niemandsland
Volgens recent onderzoek van BlueTech Research is zelfs slechts 9 procent van de ontwikkelde watertechnologieën succesvol. Dit percentage
is lager dan dat van sommige andere
sectoren, zegt O’Callaghan. “De faalkans is weliswaar vergelijkbaar, maar
in de watersector bevinden relatief
veel bedrijven zich in niemandsland.
Hun innovaties zijn niet dood, maar er
gebeurt ook niet veel.”
De vraag is volgens O’Callaghan ook:
wat is succes? Is daarvan sprake bij
een geslaagde proef- of demonstratieproject of pas als er echt winst
met een innovatie wordt gemaakt?
“Voor een investeerder is het vreselijk
om miljoenen kwijt te zijn aan een
innovatie die het niet haalt. Een geslaagde innovatie moet daarom echt
veel opleveren om alle mislukkingen
te compenseren. Die noem ik ‘een-

hoorn’ in mijn onderzoek. De andere
categorieën zijn ‘leeuw’ en ‘paard’.
Ook succesvol maar niet op hetzelfde
niveau.”
Hoe belangrijk is snelheid voor een
innovatie? “De wetenschappelijke kant
moet kloppen, maar je wil ook altijd
zo vlug mogelijk de waarheid achterhalen. Technologische ontwikkeling
is een race tegen de klok. Geld raakt
op, octrooien eindigen, concurrenten
bedenken ook iets nieuws, regel
geving verandert. Een innovatie gaat
na enkele jaren door een vallei des
doods, waarbij het perspectief van
de vernieuwing nog onzeker is. Daar
moet je zo snel mogelijk doorheen.
Vaak loopt een innovatie in deze fase
vast en wordt soms naderhand opgepakt door een ander bedrijf.”
Geluk
Buisman noemt zichzelf ervaringsdeskundige in innovatie. Hij deed in
de jaren tachtig promotieonderzoek
naar waterzuivering met behulp van
biologische zwaveloxidatie. Dat leidde
tot verschillende innovaties. “Het was
verdomd interessant om erachter te
komen of de maatschappij er iets mee
wilde en daarom ben ik bij Paques
gaan werken.” De commercialisering
lukte, Paques verkoopt nog steeds
tientallen installaties per jaar. “Ik ben
een van de weinige wetenschappers
NR4 APRIL 2021

Midveertiger Paul O’Callaghan is in
december 2020 gepromoveerd als
externe kandidaat aan Wageningen University & Research. De Ier is van origine
biochemicus, maar verdiept zich daarna
in waterkwaliteitsvraagstukken. Hij
richt in 2011 BlueTech Research op, nadat hij merkt hoelang het duurt voordat
een nieuwe technologie klaar voor de
markt is. Het in Ierland en Canada gevestigde bedrijf verspreidt marktinformatie over de watertechnologiesector
en ondersteunt multinationals bij het
bedenken van innovatieve en disruptieve wateroplossingen. O’Callaghan
is initiatiefnemer van de Netflixdocumentaire Brave Blue World, waarin
veelbelovende waterinnovaties voor de
toekomst worden belicht.

die zelf intensief betrokken was bij
het innovatieproces van een uitvinding op het lab tot een wereldwijde
applicatie.”
Tegelijkertijd komt Buisman met een
relativering. “Zo’n groot succes is een
uitzondering. Je moet geluk hebben
met innoveren.” In zijn ogen valt alvast
niet te vertrouwen op de overheid.
“Het gebeurt om de haverklap dat de
overheid eerst nieuwe normen voor
milieutechnologie aankondigt en die in
een later stadium afzwakt of uitstelt.
Voor bedrijven is het levensgevaarlijk
om daarop af te gaan.”
Radicale vernieuwingen
Veel innovaties zijn gericht op het
verbeteren van het bestaande, de
zogeheten versterkende innovaties.
Voor mondiale wateruitdagingen als
klimaatverandering, droogte, overstromingen en een overmaat aan

nutriënten in water zijn echter grote
veranderingen nodig, stelt O’Callaghan. “Daarvoor moet je iets totaal
anders doen in de vorm van een decentraal, circulair of een op de natuur
gebaseerd zuiveringssysteem. Zo’n
systeem vraagt om een combinatie
van al aanwezige en geheel nieuwe
technologieën. Goede voorbeelden van
radicale vernieuwingen uit het recente
verleden zijn de membraanbioreactor
en UV LED licht voor desinfectering.”
Zulke innovaties komen vaak van
bedrijven buiten de watersector. “Zij
hebben geen goede reden hebben
om op de oude voet door te gaan.
Gevestigde bedrijven negeren radicale
innovaties, totdat zij na 10 à 15 jaar
beseffen dat ze zich zorgen moeten
maken.”
Ridiculisering
Radicale vernieuwingen roepen veel
weerstand op, weet Buisman uit >

CEES BUISMAN
Het hele leven van Cees Buisman (59)
staat naar eigen zeggen in het teken
van innovatie. Hij gaat na zijn promotie
aan Wageningen University & Research
in 1989 aan de slag bij Paques. Bij dit
bedrijf start hij met de doorontwikkeling van zijn uitvindingen als PhD en
wordt daarna als directeur technologie
& business development verantwoordelijk voor alle innovaties. In 2003 volgt
de terugkeer naar de academische
wereld. Buisman is sindsdien hoog
leraar biologische kringlooptechnologie
in Wageningen en wetenschappelijk
directeur van het Europees centrum
voor duurzame watertechnologie
Wetsus in Leeuwarden. O’Callaghan is
de vijftigste onderzoeker die bij hem is
gepromoveerd.
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Levendig
Tot slot terug naar O’Callaghan. Hoe beoordeelt
hij de Nederlandse watertechnologiesector?
“Die is erg levendig. Zo is de Nereda-technologie
een mooie innovatie die zeer snel en effectief is
ontwikkeld. Nijhuis en Paques lopen wereldwijd
voorop en NX Filtration doet het eveneens heel
goed. Dit bedrijf moest echter ook eerst uitzoeken
wat de markt is voor holle vezel nanofiltratie
membranen.”•

‘IK RAAKTE
VERKNOCHT AAN
DE SLOOT’
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

Jolien Verweij (28),
trainee bodem en water (team
waterplannen en -projecten op het gebied
van agrarisch waterbeheer) bij Waternet
Locatie: langs de sloot in de achtertuin
van haar ouderlijk huis in Abcoude

WIE
Ze groeide op in Abcoude, met koeien in
het weiland naast de deur. Haar grootouders zijn van boerenafkomst. Dat
maakt dat ze nog altijd affiniteit voelt
met de lokale boerengemeenschap.
Natuur en techniek én natuur en gezondheid waren haar schoolprofielen,
biologie haar lievelingsvak. Hoewel ze
in eerste instantie liever medicijnen
wilde studeren, maar daarvoor werd
uitgeloot, kwam ze toch bij biologie
terecht. Nooit spijt gekregen.
Na drie jaar verhuisde ze van de
Universiteit van Amsterdam naar
Wageningen UR waar ze geïnteresseerd raakte in landbouw en bodem.
Tijdens een stage in Potsdam werkte ze
mee aan het ontwikkelen van een tool
waarmee agrariërs nutriëntenwaarden
in hun bodem kunnen meten. Heel
leerzaam. Bij het veenweide-innovatiecentrum VIC, waar men op een proefboerderij in Zegveld onderzoek doet
naar toekomstbestendige landbouw in
veenweidegebieden, was helaas geen
vacature. Maar ze verwezen haar door
naar Waternet waar ze sinds januari
2020 als nationaal watertrainee aan
de slag kon. “Tevoren had ik nooit zo
stilgestaan bij de rol van water in de
NR4 APRIL 2021

TEKST BARBARA SCHILPEROORT

landbouw, ik keek meer naar gewasgroei. Bij Waternet raakte ik verknocht
aan de sloot.”

WAAR
Langs de sloot in de achtertuin van
haar ouderlijk huis in Abcoude.
“Ook hier heeft het afkalven van
oevers grote impact. In mijn jeugd was
de sloot twee keer zo breed. Slibaanwas is slecht voor de waterkwaliteit,
een dikkere sliblaag veroorzaakt
hogere methaanuitstoot, bovendien
raakt een boer grond kwijt. Ik hielp
mee bij veldonderzoek naar oever
afkalving en handelingsperspectief.
Wanneer je sloten in veenweidege-

YOUNG WATERPROFESSIONALS

IN THE
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‘Ik durf wel te stellen dat
een techniek die niet is
geridiculiseerd geen echte
innovatie is’

eigen ervaring. “Je moet ertegen kunnen dat
dit belachelijk wordt gemaakt door bestaande
kennisdragers. Dat heb ik zelf meegemaakt met
mijn onderzoek naar zwaveloxidatie. Ik durf wel
te stellen dat als een techniek niet is geridiculiseerd, het geen echte innovatie is. Er zijn moedige
mensen nodig die stevig in hun schoenen staan.
Daarom besteden we bij Wetsus veel tijd aan de
ontwikkeling van persoonlijke leiderschap van de
onderzoekers die aan het promoveren zijn.”
Buisman ziet bij de nieuwe techniek Blue Energy
van startup REDstack hetzelfde gebeuren. Hiermee wordt energie gewonnen uit het verschil in
zoutconcentratie tussen zout en zoet water. “De
KNAW schrijft eerst in een rapport dat deze technologie kansloos is voor Nederland. Daarna wordt
in 2016 Blue Energy bekroond met de titel van
nationaal icoon! Het kan een geweldige innovatie
voor ons dichtbevolkte land worden, omdat er volledig milieuvriendelijk en zeer kostenefficiënt veel
stroom kan worden opgewekt.”
Tegelijkertijd laat de ontwikkeling sindsdien zien
welke hordes een grote vernieuwing te nemen
heeft. Op de Afsluitdijk draait een proefinstallatie
naar behoren, maar het is nog onzeker of het tot
opschaling komt. “Om Blue Energy tot een succes
te maken, moet er een grote module worden
getest die in serieproductie kan worden genomen.
Daarvoor is vijftig miljoen euro nodig. Dat bedrag
is er nog steeds niet. Investeerders vinden het te
risicovol en de overheid reageert terughoudend.”
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(Advertentie)

bieden toekomstbestendig wil maken,
moet je beheer en onderhoud anders
aanpakken. Vroeger werd voor de
‘najaarsschouw’ de volledige sloot
van kant tot kant geschoond, álle
vegetatie ging eruit. Dat gold toen
als ‘netjes’. Nu weten we dat – waar
dat kan – ook vegetatie moet blijven staan. Voor een betere ecologie
én stevige s lootkanten. Hiervoor
zetten we p
 rojecten op en gaan we
in gesprek met boerencollectieven,
koepelorganisaties en individuele
boeren. Het is zaak om boeren als
partners te betrekken bij het bereiken
van je doelen.”

(TOEKOMST)DROOM
“Dat mensen dichter bij de natuur
komen te staan, zich er meer mee
verbonden voelen. Zich realiseren dat
alles wat ze doen ook effect heeft op
milieu en klimaat. Dat het belang van
een gezonde leefomgeving ook gezamenlijk uitgangspunt is voor de relatie
tussen waterschap en agrariër. Dat we
sámen kijken hoe we dat voor elkaar
krijgen. Gezien alle ontwikkelingen
en initiatieven ben ik optimistisch,
zie ik deze toekomst met vertrouwen
tegemoet.” •
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PLATFORM
WINNOVATIE
DAAGT
UIT TOT
DELEN EN
MEEDENKEN
Nieuw: Winnovatie.
Op het online platform
delen waterschappen
innovaties. Zo leren
ze van elkaar en is
interactie mogelijk.
“Ontzettend waardevol,
want waterschappen
staan voor dezelfde grote
uitdagingen.”
TEKST LOES ELSHOF
BEELD ISTOCKPHOTO
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PLATFORM WINNOVATIE

amenwerking tussen waterorganisaties en co-creatie is nog niet
altijd vanzelfsprekend, maar levert veel op,” zegt Dorien ter Veld,
community-manager van het online platform Winnovatie. Met dit
nieuwe platform hebben waterorganisaties één centrale plek om
kennis te delen én samen antwoorden te zoeken op overkoepelende vraagstukken.
De drie waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta
namen in 2019 het initiatief voor Winnovatie, een besloten online platform
voor kennisdeling en samenwerking. Na een half jaar werd het platform
geadopteerd en uitgebouwd door het Waterschapshuis, een overkoepelende
organisatie van waterschappen voor ICT-projecten en digitale transformatie.
Intussen heeft een groot aantal waterschappen, de Unie van Waterschappen
en STOWA zich aangesloten bij Winnovatie. Ook drinkwaterbedrijven tonen
interesse.
Kennis delen
Ter Veld is community-manager voor Winnovatie vanuit het Waterschaps
huis. Zij licht de functies van het platform toe. “De eerste is die van inno
vatie-etalage. Tot nu toe zijn 200 innovaties gedeeld. Deze variëren van
methoden om medicijnresten uit afvalwater te halen tot 3D-modellen voor
het winnen van warmte uit oppervlaktewater. Van een proefpolder voor
kringlooplandbouw tot de inzet van ‘augmented reality’ voor klimaatadap
tatie. De mogelijkheid om op één centrale plek innovaties te delen, is ontzettend waardevol want waterschappen staan voor dezelfde grote uitdagingen.
Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie en energietransitie. Op dit moment
weten waterschappen van elkaar vaak niet welke innovaties er zijn en aan
welke innovaties wordt gewerkt.”
Winnovatie brengt de deelnemers actief op de hoogte van vergelijkbare
initiatieven of hun voorkeursonderwerpen. Ook is directe interactie mogelijk.
Dit zijn grote pluspunten, vindt Mieke Gordijn, Winnovatie-coördinator bij
De Dommel en betrokken vanaf het eerste uur. “Mensen reageren op
elkaars innovatie en sturen actief linkjes door naar collega’s. Zo breng je
elkaar op de hoogte van lopende projecten. Je ziet dat medewerkers met
dezelfde functie op elkaars initiatieven gaan reageren. Eveneens voorkom
je dat op twee plekken aan hetzelfde wordt gewerkt en je telkens het wiel
opnieuw uitvindt.”
De buitenwereld reageert steeds vaker op de verkenningen en projecten
in de Winnovatie-etalage. “Onze projectleiders krijgen hulp aangeboden,
vragen om meer informatie of om uitleg over een proef.” Ook Waternet heeft
de afgelopen maanden de weg naar Winnovatie gevonden. “Een voordeel is
dat het platform overzichtelijk in beeld brengt wie de initiatiefnemer is en in
welke fase de innovatie zich bevindt”, zegt Alice Fermont, innovatiecoördinator bij Waternet. “Dit draagt bij aan het bewustzijn dat een innovatie die nog
niet ‘af’ al zeer interessant is.”≥
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Dorien ter Veld

Mieke Gordijn

Alice Fermont

Nicole van Heeswijk

Roger Meijs

‘ Dit draagt
bij aan het
bewustzijn dat
een innovatie
die nog niet
‘af’ al zeer
interessant is’
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COLUMN
‘Winnovatie
verbindt
mensen en
organisaties’

Openbare challenges
Behalve het besloten platform op
Winnovatie.ws is er de openbare
website Winnovatie.nl. Hier staat een
aantal innovaties en worden challenges geplaatst waaraan iedereen mag
meedoen. Tot nu toe zijn twee open
bare challenges gehouden, die Ter
Veld als ‘supergeslaagd’ b
 eschouwt.
De eerste challenge betrof het bedenken van een vangtuig voor uitheemse
rivierkreeften van diverse maten én
zonder bijvangst van het Hoogheemraadschap van Delfland. Er kwamen
134 ideeën met foto’s, video’s en
3D-ontwerpen binnen. 59 inzendingen
voldeden aan de c riteria, waaruit een
jury 3 prijswinnaars heeft gekozen.
Alle ideeën zijn in een inspiratieboek
opgenomen, waar andere waterorganisaties van kunnen profiteren. “Deze
challenge heeft ons veel mogelijkheden gegeven voor bewustwording
over exoten”, zegt Roger Meijs,
projectleider van de challenge bij
Delfland. “We gaan in de toekomst
vaker gebruik maken van deze mogelijkheid.”
De tweede openbare challenge betrof
de beveiliging van duikers, buizen die
watergangen verbinden. Gordijn van
waterschap De Dommel, licht toe:
“Gemeenten beveiligen in woonwijken de buizen met hekken, maar die
kunnen verstoppingen veroorzaken.
Via Winnovatie ontvingen we vijftig

ideeën van waterorganisaties, inwoners en bedrijven. Deze varieerden
van communicatie en bewustwording
in de wijk tot alternatieve hekken
en oplossingen in de omgeving. Het
ultieme idee zat er niet bij, maar met
een combinatie van de ideeën gaan we
de komende tijd een goede oplossing
vinden. Extra voordeel is dat het gezamenlijk beoordelen ook weer leidt tot
een verdieping in de gesprekken en de
samenwerking tussen waterschap en
gemeente.” Ook andere waterschappen, op zoek naar alternatieven voor
de huidige hekken, profiteren straks
mee.
Gezamenlijke challenge
De drie Brabantse waterschappen
hebben onlangs een gezamenlijke
challenge uitgezet: hoe gaan we
slimmer werken met informatie,
technologie en -data? De uitkomsten
(26 ideeën) worden met alle deelnemende waterorganisaties gedeeld.
Er zijn nog meer initiatieven in aantocht. Zo verloopt de Waterinnovatieprijs dit jaar voor het eerst via het
Winnovatieplatform. Ook Stowa haakt
aan met een challenge over de invloed
van stoffen in het oppervlaktewater op
aquathermie-installaties.
Terugkijkend vinden de betrokkenen
de eerste ervaringen met Winnovatie
veelbelovend en delen de wens om
meer openbare, waterschap-overstijgende challenges te organiseren. Van
Heeswijk (Aa en Maas) verwacht dat
de opbrengst van Winnovatie nog groter is als vaker de buitenwereld wordt
betrokken. “Er is nog veel groeipotentieel.” De eerste openbare challenge
van Aa en Maas is al in aantocht: hoe
verminderen we onze klimaatfootprint?”
Ter Veld concludeert: “Winnovatie verbindt mensen en organisaties. Het is
een plek waar we van elkaar kunnen
leren en samen kunnen innoveren.”•

Foto Marcel Molle

Challenges
Via ‘challenges’, de tweede
belangrijke functie van het platform,
stimuleert Winnovatie co-creatie en
open innovatie. Ter Veld: “Medewerkers van waterorganisaties kunnen
een vraagstuk uitzetten in hun
organisatie, maar ook bij meerdere
of alle deelnemende waterorganisaties. Iedereen met toegang kan
vervolgens ideeën indienen. Door
elkaars denkkracht en creativiteit te
benutten, kom je tot nieuwe, betere
en mogelijk goedkopere oplossingen.
Daarnaast kun je bedrijven, onderzoeks- en onderwijsorganisaties uitnodigen om mee te doen. Zo krijg je
echt open innovatie.” Een belangrijke
voorwaarde om een ‘winnovatieproces’ te doorlopen is dat een organisatie, sponsor genaamd, voldoende
tijd en geld beschikbaar heeft en er
een jury beschikbaar is.
Waternet heeft afgelopen jaar een
tiental interne challenges afgerond.
In korte tijd zijn oplossingen bijeen
gebracht voor maatregelen om besmettingen op kantoor te beperken.
Een challenge over het onderling
contact houden tijdens het thuiswerken heeft geresulteerd in een
‘Inspiratieboekje sociale verbinding’
dat eveneens op het Winnovatieplatform komt. Fermont: “Door deze
laagdrempelige challenges gaat het
hele bedrijf meedenken en raken
medewerkers bekend met Winno
vatie.”
Bij Aa en Maas zijn afgelopen jaar
eveneens interne uitdagingen uitgezet. Voorbeelden van challenges
zijn ideeën voor het bevorderen van
biodiversiteit, een gezond gewicht
voor medewerkers en ‘slimmer
samenwerken en reizen’. Nicole van
Heeswijk, projectleider Winnovatie
vertelt: “De ideeën uit de laatst genoemde challenge zijn versneld doorgevoerd vanwege de coronacrisis.”

TIES RIJCKEN

WATER EN WONINGNOOD

H

et woningnoodvraagstuk is
een uiterst complex samenspel van macro-economische
omstandigheden, bevolkingsgroei,
woonwensen, subsidiestructuren en
ruimtelijke ordening. In dit geheel
speelt de watersector een kleine
rol, maar ook waterbeheerders en
waterbeleidsontwikkelaars kunnen
een creatieve bijdrage leveren.
Waterbeheerders bezitten gebieden
voor onderhoud of als ruimtelijke
reservering. Ze kunnen eens
resetten en zich afvragen of het
vrijhouden van deze gebieden wel
zo noodzakelijk is als zij wellicht al
decennia vanzelfsprekend achten.
Laatst nam ik een kijkje langs
het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal. Langs de zuid
oever, een strook van 60 meter
breed, gebeurt nu niks. Er zijn
met een minimale inspanning
schitterende kavels in particulier
opdrachtgeverschap te realiseren
(met uitzicht op de Utrechtse
Heuvelrug, echt waar!). 1000 woningen leveren hier de overheid minstens 150 miljoen euro op (en een
primeur als het langste nieuwe dorp
van Nederland). “Maar die strook is
nodig voor het beheer!” Daar is toch
wel wat op te verzinnen?
Een stapje groter in potentieel
volume betreft gebieden die water
beheerders niet bezitten maar
waar ze een dominante beheersrol
hebben. Het Wereld Natuur Fonds
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maakt woningbouw
integraal onderdeel
van de financieringsstructuur van
hun plan Levende
Rivieren: uiterwaarden herontwikkelen in combinaties
van delfstofwinning, nevengeulen,
natuur én nieuwe woningen. Complexe gebiedsontwikkeling dus,
noeste arbeid. De waterbeheerder
(Rijkswaterstaat) kan lokale partijen
activeren en aanmoedigen om dit aan
te gaan.
Met deze twee benaderingen
zouden we al 10 procent van de
gewenste miljoen nieuwe w
 oningen
kunnen halen. De bulk van de op
gave ligt natuurlijk in het binnen
dijks gebied. Ook hier kan de
waterbeheerder zijn verantwoordelijkheden eens heroverwegen in het
licht van de woningnood.
Een ontwikkeling van de laatste
jaren is dat de watersector een
grotere rol naar zich toe trekt in de
ruimtelijke ordening: de watertoets
als juridisch instrument, klimaatadaptatie gesubsidieerd vanuit het
Deltafonds en Meerlaagsveiligheid
als veiligheidsbenadering. Het is
de bedoeling dat dit bouwwerken
en een leef-omgeving oplevert van
een hogere kwaliteit. Maar leidt het
ook tot een groter bouwvolume?
Dat kan toch niet, want extra eisen
vertragen het proces.

Waterbeheerders
moeten hun rollen
als initiatiefnemer,
aanmoediger
of facilitator
heroverwegen
Mijn derde idee is daarom dat de
waterbeheerders zich (waar dat
kan) bij woningbouwprojecten juist
terugtrekken: maak het de woningbouwers zo makkelijk mogelijk.
Vooral de tweede laag van Meerlaagsveiligheid levert veel gedoe
en weinig meerwaarde (ga er maar
eens aan rekenen).
Bij deze 3 benaderingen is de
waterbeheerder respectievelijk
eigenaar en initiatiefnemer,
primaire beheerder en aanmoediger, en secundaire beheerder en
facilitator. Het lijkt mij een goede
zaak als de waterschappen en
Rijkswaterstaat een scan doen in
hun beheersgebieden naar deze rollen en naar hun potentiële bijdrage
aan de woningnood, die miljoenen
mensen treft.
Ties Rijcken is innovator en publicist
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TIJDELIJK TESTPARADIJS IN DE POLDER

De Hedwige-Prosperpolder wordt
overgeleverd aan getij en natuur.
Maar voordat het zover is fungeert
ze als Europees veldlaboratorium.
De tijdelijke proeftuin biedt ongekende mogelijkheden voor testen
en experimenten. “Beheerders
doen broodnodige wedstrijdervaring op, onderzoekers verzamelen
een schat aan gegevens en ingenieurs in opleiding toetsen theorieën
en ideeën aan de werkelijkheid.”

TIJDELIJK
TESTPARADIJS
IN DE POLDER

Ludolph Wentholt

TEKST ERIC BURGERS | BEELD GLENN STRYPSTEEN
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T

egenover de meest noordelijke
kaaien van de Antwerpse haven, op
de grens van Nederland en Vlaanderen, ligt de Hedwige-Prosperpolder. De dijk die lange tijd het water
van de Schelde keerde, wordt in
2022 afgegraven nadat landinwaarts een
nieuwe dijk is voltooid. De polder wordt deels
heringericht en overgeleverd aan het getij en
de natuur. Maar voordat het zover is, fungeert
ze als Europees veldlaboratorium.
Vanaf 2020 tot in 2023 is er gelegenheid om
de dijk op allerlei manieren te belasten, herstelmaatregelen te testen en verschillende
vormen van dijkinspectie en crisisbeheersing
te oefenen. Dat is wat veertien Belgische, >
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TIJDELIJK TESTPARADIJS IN DE POLDER

‘Een leuk nevenonderzoekje behelst de vraag
of je energie kunt winnen uit golven die
dagelijks op een dijk beuken’
Nederlandse, Franse en Engelse
partnerorganisaties voor ogen hebben
met het door de EU gesubsidieerde
onderzoeks- en opleidingsprogramma
Polder2C’s. De leiding is in handen van
het Departement Mobiliteit en Open
bare Werken van de Vlaamse overheid
en het Nederlandse kenniscentrum
voor de waterschappen, STOWA.
Volgens Ludolph Wentholt, programmamanager namens STOWA, draait
het allemaal om verkrijgen van meer
inzicht in de daadwerkelijke sterkte
van een dijk onder daadwerkelijke
storm- en hoogwateromstandigheden.
“We mogen een dijk waarvan sommige
stukken twee of zelfs drie eeuwen oud
zijn, belasten én, zodra de nieuwe dijk
klaar is, laten bezwijken. Hoe verhoudt
de waargenomen robuustheid zich tot
onze theorieën en rekenmodellen?
Hoe kunnen we een beschadigde dijk
het beste oplappen? Op beide vragen
hopen we aan de hand van een serie
proeven antwoorden te hebben.”
Wedstrijdervaring
Sinds het najaar worden effecten in
kaart gebracht van overstromingen
van 10 tot 50 cm en van golfoverslag
op het binnentalud. “We simuleren
ook de golfklap op het buitentalud, om
de dijkbekleding te testen. Een leuk
nevenonderzoekje behelst de vraag
of je energie kunt winnen uit golven
die dagelijks op een dijk beuken.”
Om bresvorming onder invloed van
stromend water en de opportuniteit
van noodmaatregelen te kunnen
bestuderen, wordt ook een stukje dijk
afgegraven. “Is het onder invloed van
het getij wellicht slim om te wachten
op doodtij om een gat te dichten en
dus een bepaalde mate van overlast te
accepteren?”
Met het zo uitgebreid testen van
dijksterkte en crisisbeheer aan de

hand van een echte dijk in alle weersomstandigheden, is in Nederland
betrekkelijk weinig ervaring opgedaan.
Wentholt is daarom blij dat Engelse en
Franse organisaties zijn aangehaakt.
“In die landen kampt men regelmatig
met kleinschalige door regen veroorzaakte overstromingen en benadert
men de risico’s en gevolgen anders
dan hier.” In Engeland gebruiken ze
bijvoorbeeld liever geen zandzakken
omdat het weghalen ervan zo’n heisa
is, zegt Wentholt. “Wij experimenteren
hier ook met verschillende methoden
voor tijdelijk herstel van schade en
testen diverse materialen uit, zoals
geotextielen.”
Hiertoe worden noodsituaties nagebootst waarin waterbeheerders in
korte tijd én in goede samenwerking
de schade dienen te herstellen en
nieuwe schade moeten voorkomen.
Ook de bestendigheid van meer
permanente reparatiemiddelen zoals
in Engeland gangbare met 2.000 kilo
stenen gevulde zakken worden getest
en vergeleken met reparaties met
klei. De kleilaag wordt op nieuwe
manieren aangebracht met het oog op
minder erosie en betere verankering.
Ook staan er proeven met tijdelijke,
mobiele w
 aterkeringen op de agenda.
“Beheerders doen broodnodige
wedstrijdervaring op, onderzoekers
verzamelen een schat aan gegevens
en ingenieurs in opleiding toetsen
theorieën en ideeën aan de werkelijkheid”, aldus Wentholt. Het ministerie van Defensie is bij een aantal
oefeningen van de partij, om ervaring
op te doen met het inzetten van de
krijgsmacht voor civiele doeleinden.
Zowel de bezwijkproeven als de crisisoefeningen worden steeds verder
opgeschaald. “Op enig moment worden
pontons tegen de doorgebroken
dijk aangevaren.” Het experiment is

‘Het onderzoek
naar mitigerende
effecten van
voorlanden is
ook hartstikke
interessant’

wanneer een locatie slecht bereikbaar
is of weersomstandigheden fysiek
werk bemoeilijken.” Ook de toepassing
van dergelijke nieuwe technologieën
en vormen van ‘smart’ beheer staat op
de agenda.

WAAROM ONTPOLDEREN?
De ontpoldering dient twee doelen:
natuurontwikkeling en waterstands
verlaging. Door het graven van drie
grote kreken in combinatie met
afgravingen ontstaat mettertijd nieuw
areaal getijdennatuur, een uitbreiding
van het aangrenzende Verdronken Land
van Saeftinghe. Doordat het ontstane
voorland bij hoogwater dienstdoet als
waterberging, valt de waterstand van de
Schelde in centrum Antwerpen zo’n tien
centimeter lager uit. Geen overbodige
luxe gezien een stijgende zeespiegel
en een toenemende kans op hoge
piekafvoeren veroorzaakt door extreme
neerslag bovenstrooms.

analoog aan de actie van de schipper
die in 1953 zijn schip in de bres van
een dijk in Krimpenerwaard wist te
manoeuvreren.
Een van de onderzoeksresultaten die
Wentholt voorziet is dat afwijkingen en
onregelmatigheden in de dijk, zoals
holen van dieren, een veel grotere invloed hebben op het functioneren dan
tot nog toe wordt ingecalculeerd. Het
ligt dus voor de hand dat er geïnvesteerd moet worden in de detectie van
zwakke punten. Van oudsher is dit aan
de dijkinspecteur. “Maar wellicht kun
je met monitoring door drones of zelfs
minirobots ook veel bereiken, zeker

Kruisbestuiving
In de tijdelijke proeftuin is ook plaats
voor andere initiatieven. Waterschap
Hollandse Delta doet deze zomer
samen met Fugro en Deltares onderzoek naar de sterkte van getijdenzand in relatie tot piping, één van de
faalmechanismen waarop Nederlandse
waterkeringen worden beoordeeld. Het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
subsidieert dit onderzoek en deelt de
kennis die tijdens eerdere pipingproeven elders is opgedaan. Wentholt:
“De huidige normen zijn gebaseerd op
proeven met rivierzand, terwijl uit een
eerdere proef blijkt dat getijdenzand
veel minder gevoelig is voor piping. Het
is belangrijk om erachter te komen of
sommige dijken in dit opzicht veiliger
zijn dan we denken.”
Verder bestuderen vijf Nederlandse
en Belgische kennisinstellingen de
invloed van schorren en slikken op
golfremming en erosie. “Dit onderzoek naar de mitigerende effecten van
voorlanden is ook hartstikke interessant want deze factor hebben we nog
niet in onze waterveiligheidsfilosofie
verdisconteerd.” Weer een andere
kruisbestuiving betreft onderzoek naar
de erosiebestendigheid van biodiverse
alternatieven voor de gangbare grasbekleding van dijken. “We gaan allerlei
bloemen- en kruidenrijke mengsels
inzaaien en de vegetatie vervolgens
testen. Wordt het een strak biljartlaken
dat we altijd over de dijk leggen over
een tijdje vervangen door een bonte,
van insecten gonzende lappendeken?
Wie weet.” Alle in de proeftuin actieve
organisaties kunnen beschikken over
het totaal aan ruwe data.•
NR4 APRIL 2021
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Glenn Strypsteen

STUDENTEN NEMEN DE PROEF OP DE SOM
Glenn Strypsteen, postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven, is eind februari
druk met de voorbereiding en uitvoering
van de meerdaagse Levee Challenge.
Namens de universiteit leidt hij een ‘wedstrijd’ tussen studenten civiele techniek
van verschillende onderwijsinstellingen.
Tijdens de eerste editie nemen studenten
teams van de TU Delft en KU Leuven het
tegen elkaar op. “Elk team krijgt een
strookje dijk tot zijn beschikking. Allereerst beschadigt elk team de strook van
de ander door aan de kruin een laag van
10 cm van de grasbedekking te verwijderen en aan de teen een klif van een halve
meter diep in de kleilaag aan te brengen.”
Vervolgens repareert elk team binnen
vier uur de eigen strook door middel van
zelfbedachte maatregelen. Aan elk team is
hiervoor € 1.500 beschikbaar gesteld.
Op de tweede dag wijzen overstromingstesten uit hoe bestendig een oplossing is.

“Heeft het startdebiet van 340 l/s over
2 meter breedte geen effect, dan doen we
er stapsgewijs water bij, totdat er schade
optreedt aan de reparatie. Heeft een
debiet van 650 à 700 l/s debiet geen effect,
dan brengen we zelf schade toe – wat als
een vos een hol graaft? – en herhalen we
de overstromingstest.”
Op de derde dag is de beurt aan het andere
team. Ook wordt de studenten gevraagd
tijdens de Challenge filmpjes te maken
waarin ze hun toepassing in kort bestek
promoten. Ze krijgen een maand om een
rapport op te stellen waarin ze de prestaties van hun oplossing analyseren. “De
oplossing wordt uiteindelijk beoordeeld
in drie categorieën: innovatieve waarde,
kosten en promotie.” Behalve waardevolle praktijkervaring voor ingenieurs in
opleiding, levert de Challenge ook nieuwe
informatie op over de houdbaarheid van
het herstelwerk.
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Hoogstandje
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nderzoeksinstituut Wetsus test in Andijk
een nieuwe technologie om met UV-licht
microverontreinigingen als medicijnresten
en pesticiden af te breken. Is dat nieuw? De behandeling met UV-straling wordt op het inlaatstation
van PWN al toegepast en deze technologie geldt
nog altijd als geavanceerd en effectief. De bestaande UV-zuivering gebeurt echter in combinatie met
dosering van waterstofperoxide (H2O2), terwijl de
nieuwe technologie zich richt op zuivering met UVlicht zónder H2O2. Het geheim: gebruik maken van
kortere golflengtes, 185 nanometer (nm) in plaats
van 254 nm die nu wordt toegepast in Andijk.
“Deze technologie gold als een soort mission
impossible”, zegt coördinator Jan Post van Wetsus.
Reden: de beperkte penetratiediepte van het licht
met deze lage golflengte in het water, tot maximaal 5 millimeter. Dat betekent dat al het water
dicht langs de lampen moet worden geleid om
de microverontreinigingen te kunnen afbreken.
Onpraktisch, was de mare.
Nu wordt het toch toegepast op reactorschaal.
Wetsus bouwde samen samen met PWN Technologies, het Canadese bedrijf Trojan Technologies
en het Catalaanse Instituut voor Wateronderzoek
ICRA een reactor met een ‘hoge lampdichtheid’
waarbij het water dicht langs de lampen stroomt.
Na succesvolle laboratoriumtests wordt de installatie nu in een opgeschaalde versie in Andijk beproefd. Het goede nieuws: de reactor werkt goed.
Dat betekent niet alleen dat er in de zuivering geen
peroxide meer hoeft te worden toegevoegd, ook is
de reactor veel efficiënter in het energiegebruik,
vertelt Post. “We zien een efficiëntieverbetering
van 2 tot 3 keer. De lage golflengte is ook nog
eens veel krachtiger. Verbindingen die normaal
gesproken niet goed werden aangepakt, worden
nu wel afgebroken. Op lab-schaal zagen we dat
je zelfs verbindingen als PFAS, de zogeheten
’for-ever-chemicals’, kunt verbreken met deze lage
golflengte.”
De krachtige zuivering biedt nieuwe perspectieven.
Om die reden volgt het meebetalende Amerikaanse
bedrijf Brown and Caldwell de proef op de voet. De
Amerikanen willen weten of de nieuwe UV-techno
logie kan worden toegepast in de zuivering van
effluent voor de productie van drinkwater, iets wat
in de VS al gebeurt en waarvoor in het Verenigd
Koninkrijk belangstelling is. Ook Post ziet hier
kansen. “Een volgende stap die we graag zouden
willen maken, is testen op effluent.”

WATER
ZUIVEREN
MET ZEER
KORTE
GOLVEN
UV-LICHT
TEKST BERT WESTENBRINK
FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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PODIUM

Harry van Dalfsen
Technical director
Wafilin

‘DE RISICO’S NEEM JE SAMEN’

Al vanaf het allereerste begin ben
ik betrokken bij de ontwikkeling van
membranen. Eerst maakten we ze ook
zelf, nu niet meer want inmiddels zijn
er wereldwijd wel vijftig uitstekende
leveranciers. We weten wél precies
wat er op de markt is. Voor elke klant
kiezen we een of enkele geschikt
lijkende membranen en ontwikkelen
daaruit, mét deze klant, de voor hem
beste oplossing.
Ons bedrijf is gevestigd op Water
Campus Leeuwarden. We hebben onderzoeksruimte in de hogeschool Van
Hall Larenstein, en de Water Alliance,
Wetsus en verschillende start-ups
zitten op hetzelfde terrein. We hebben
dus hier – en trouwens ook internationaal – een groot kennisnetwerk,
en direct contact met jonge talenten:
chemisch technologen, voedingsmiddelentechnologen, zuiveltechnologen.
Van onze tien technologen komen er
acht rechtstreeks van Van Hall.

HEBBEN KLANTEN TE WEINIG
LEF?
De stelling vertelt de mensen dat ze
niet durven. Dat vind ik beledigend tegenover de markt. Als jij een sprong in
het water moet maken en je weet niet
hoe diep het is... Je moet klanten wél
laten zien waar ze aan beginnen, wat
voor risico’s er zijn. Als je ideeën hebt,
denk daar dan over na samen met de
klant. Je moet ze meenemen in wat

PODIUM

STELLING:
GEBREK AAN
LEF IN DE
MARKT
BELEMMERT
INNOVATIE

de mogelijkheden
zijn en daarbij breed
kijken: als we nou in
het productieproces
een plek vinden waar
we de warmte van
het te zuiveren water
kunnen gebruiken, of
tegelijk ook grondstoffen kunnen
terugwinnen, dan
wordt het misschien
wél rendabel. Én
interessant vanuit het
oogpunt van duurzaamheid.
Ons prijswinnende Ducam-project bij
Avebe is een goed voorbeeld. Avebe
wint eiwitten uit zetmeelaardappelen,
een enorm energieverslindend proces.
Met de Ducam-technologie besparen
ze 23 procent op het energieverbruik
en gebruiken ze ook nog eens het
restwater.

U BENT GEEN WILLIE WORTEL
DIE MET ‘WILDE’ IDEEËN DE
BOER OP GAAT.
Klopt! Veel ideeën zijn in mijn ogen
onvoldoende doordacht. Vóórdat je het
idee helemaal uitwerkt en test moet
je de markt verkennen, de productie
processen en de ketens.
Een voorbeeld? De zuivelindustrie
gebruikt van de melk vaak vooral de
eiwitten, vetten en lactose. Ik geloofde
daarom zelf heilig in het indikken
van melk op de boerderij. K
 leinere
melktank nodig, minder koelen,
minder transport. 10 jaar terugkwam
de melkrobot; die melkt de hele dag
door, dat maakte filtratie makkelijker.
Maar hoe moet de melkfabriek dan
worden ingericht? En moeten alle
boeren dan meedoen? Ik loop al zeker

20 jaar met dit idee rond. We zijn nu
met de zuivelindustrie in gesprek…

EN DE RISICO’S?
Die moet je samen nemen. Onze
klanten betalen niet het volle pond,
hooguit de kostprijs, wij regelen
subsidies voor het onderzoek. Dan
gaan we in het lab testen met verschillende membranen; leveranciers
willen vaak graag meedoen in nieuwe
toepassingen van hun product. Als de
klant tevreden is met het resultaat
gaan we een kostenplaatje opmaken.
We tekenen samen met de klant een
geheimhoudingsovereenkomst, zodat
we samen in de markt een voorsprong
hebben.
In het voorbeeld van Avebe: het concern heeft meer locaties, ook daar
mogen we fabrieken bouwen – dat
besteden we trouwens uit – , en daarna zijn we vrij om de markt op te gaan.
Nederlandse bedrijven zijn vaak klein,
dan is het risico bij investeringen
groot. Daarom moeten we risico’s
durven delen. Laat de klant de waarde
zien. Dan is hij ook bereid om te
betalen.•

COÖRDINATIE: MIRJAM JOCHEMSEN

De stelling is de weergave van een
veelgehoord geluid. We vroegen twee
innovatieve ondernemers of ze deze
stelling onderschrijven. “Nee”, zegt Harry
van Dalfsen van Wafilin Systems stellig.
Van Dalfsen houdt zich al bijna vijftig jaar
bezig met membraanfiltratiesystemen.
Zijn bedrijf kreeg in de loop van de jaren
verschillende innovatieprijzen toegekend
voor projecten waarin water, energie en
grondstoffen worden teruggewonnen uit
proces- en afvalwater.
“Gebrek aan lef? Dat hangt ervan af”, zegt
Pieter Hack, “in welk deel van de markt
je opereert.” Ook hij beweegt zich op het
terrein van (terug)winnen van energie en
grondstoffen uit water – maar dan langs
elektrochemische weg – onder meer met
zijn bedrijf W&F Technologies.

‘OVERHEDEN DURVEN GEEN
GROTE STAPPEN TE ZETTEN’

Als technologie-ontwikkelaar probeer
ik nieuwe dingen in de markt te
zetten en zit ik op het scharnierpunt
tussen enerzijds kennisinstellingen,
die ideeën verder ontwikkelen, en
anderzijds de organisaties die ze in de
praktijk gaan toepassen.
Mijn bedrijven ontwikkelen methoden
om energie en grondstoffen terug te
winnen uit proces- of a
 fvalstromen,
of om energie te winnen uit zoetzout-overgangen. We doen vooral
onderzoek met Wetsus en de daaraan
verbonden universiteiten en bedrijven.
We investeren mee in het onderzoek,
nemen octrooien over, doen pilotwerk,
nemen afgestudeerden aan, en hopen
dan ook de commerciële installaties
te gaan leveren.
Veel innovaties vinden prima hun weg
naar de praktijk; vaak ook lukt het
niet.
De eerste stappen naar de markt zijn
relatief gemakkelijk. Testen op laboratoriumschaal, dat is in Nederland
prachtig voor elkaar; er zijn goede
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faciliteiten en de
financiering is goed
geregeld. Hoewel
overigens de conti
nuïteit van een instituut als Wetsus nog
steeds niet geborgd
is, dat vind ik echt
onbegrijpelijk.
Na de laboratoriumfase volgt het bouwen
van een proefinstallatie, projecten in
de orde van enkele
tienduizenden tot
ruim 1 miljoen euro.
Daarvoor krijgen we de financiering
ook meestal wel rond, met investeringen van onszelf en de klant aangevuld
met subsidie.
Zo gaan we nu van start met een
proefinstallatie bij enkele waterschappen, waarbij ook TUDelft en twee
andere bedrijven betrokken zijn.
De laatste stap vóór een commerciële
industriële installatie is een grote
demonstratie-installatie. En daar
loopt het in Nederland vaak vast.

BIJ GEBREK AAN LEF?
Dat is wel erg stellig. Ondernemers
financieren ‘tot het randje’, maar het
mkb heeft te weinig financiële slagkracht om zelf de investering in een
demo-installatie te kunnen dragen.
In het buitenland zijn de leveranciers
van dergelijke installaties vaak veel
groter, en zijn de waterketens meer
geïntegreerd binnen grote concerns.
Die schaalgrootte maakt innovatieve
investeringen beter te dragen.
Belangrijk is ook de bedrijfscultuur.
Overheden zijn groter dan het mkb,
maar meer risicomijdend. Ze vinden
het moeilijk om launching customer

Pieter Hack
Directeur
W&F Technologies

te zijn, ze durven de grote stappen
niet te zetten. Natuurlijk zijn er
uitzonderingen die het wél doen, die
innovatief zijn. Maar dat geldt zeker
niet voor allemaal. Deels hoort dat bij
de publieke verantwoordelijkheid: het
gaat al snel over bedrijfszekerheid en
volksgezondheid. Maar deels is het
ook een behoudende bedrijfscultuur.
Daarbij hebben ingehuurde adviseurs
vaak nogal eenzijdig oog voor wat er
allemaal mis kan gaan, zonder mee te
denken over hoe we die onzekerheden
dan kunnen oplossen.
En dan is er de structuur van de
subsidieregelingen: die zijn vaak gemaximeerd op een bedrag dat mooi is
voor de eerste stappen in de pilotfase,
maar veel te laag voor het bouwen van
een demonstratie-installatie – dan
schiet je voor een investering van bijvoorbeeld 30 miljoen euro niet veel op
met een bijdrage van een paar ton.
Het barst van de hippe challenges,
contests, match making events,
pitches, zelfs nationale iconen, maar
ook daarmee krijgen we de financiering van demonstratie installatie vaak
niet rond.•

Reageren? Ideeën? Ga naar

h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie.
Of heeft u zelf een mening over een onderwerp waarvan u vindt dat we het er in de
waterwereld met elkaar over moeten hebben? Neem contact op met de redactie van
H2O, redactie@h2o-media.nl.
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MACHINEFABRIEK DE SMIDSE BV;
EEN SPECIALIST MET TOEKOMST; SINDS 1891
Het adres voor revisie en modificatie van afsluiters
De Smidse BV in Groenlo is gespecialiseerd in het modificeren, reviseren en automatiseren van alle soorten afsluiters en appendages.
Verlengspindels, flensbewerkingen, standindicatie, kettingwielen etc.
Ook onze gelaste filterhuizen en pneumatische lineaire aandrijvingen
voor afsluiters treft u aan in binnen- en buitenland.

ALBERS ALLIGATOR
Alligator wateropslag en -afdekking
Al meer dan 40 jaar leveren wij kwaliteitsproducten voor (tijdelijke)
opslag van WATER, AFVALWATER, INDUSTRIËLE VLOEISTOFFEN en
BIOGAS.
Voor het afdekken van vele soorten vloeistoffen ontwerpen, leveren en
installeren wij diverse typen drijvende afdekkingen. Wij adviseren u
graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf.
Telefoon +31 (0)317 419 144
E-Mail info@albersalligator.com
Web www.albersalligator.com

ATB NEDERLAND
Maatwerk roerwerken
voor een standaard
prijs!
ATB Nederland presenteert met trots de
roerwerken van onze
partner TURBO-Mixer
GmbH.
Met ruim 60 jaar ervaring met op maat gemaakte roerwerken zet
TURBO-Mixer samen met ATB Nederland de standaard op het gebied
van duurzaamheid. Door te kiezen voor TURBO-Mixer kiest u voor
maatwerk, waar concurrenten vaak overgedimensioneerde standaard
roerwerken leveren. Dit leidt tot energiebesparing en een beter
eindresultaat.

BUVECO GASDETECTION BV
Betrouwbare gasdetectie kan levens redden!
Buveco Gasdetection wéét hoe belangrijk een veilige werkomgeving is.
Met onze betrouwbare en innovatieve gasdetectors waken we over de
mensen in uw productie- en werkomgeving.
Buveco is al meer dan 30 jaar specialist op het gebied van draagbare
en stationaire gasdetectors. Persoonlijk contact, 100% eigen productie
en uitstekende service maken onze gasdetectie uniek. U kunt bij
ons terecht voor de ontwikkeling, custommade producten, montage,
verhuur en onderhoud van draagbare en vaste gasdetectiesystemen
volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001. Buveco is VCA gecerticeerd.

Het vervaardigen van leidingwerk in alle soorten en maten behoort
ook tot de dagelijkse werkzaamheden. Van RVS, staal, gietijzer en
aluminium tot exotische materialen zoals duplex, inconel en cunifer.
Machinefabriek De Smidse is het adres voor productie, revisie en
reparatie.
Telefoon +31 (0)544 461 294
E-Mail info@smidse-groenlo.nl
Web www.smidse-groenlo.nl

GARDNER DENVER NEDERLAND B.V.
De nieuwe standaard!
In 2020 heeft Robuschi de Robox 3.5 op de markt gebracht en als
vervolg hierop is begin 2021 de Robox 4.0 gelanceerd.
Evenals de Robox 3.5 heeft de 4.0 als belangrijkste voordelen de
kleinere footprint, eenvoudig toegankelijk voor onderhoud en het zeer
lage geluidsniveau.
Maar de belangrijkste wijziging is dat dit platvorm zowel voor de
lobbenblowers als voor de schroefcompressoren gebruikt wordt. Dus
1 basisunit waarop zowel de schroef- als de lobben-blower geplaatst
kan worden met als resultaat een aanzienlijke kostenreductie.
De ideale blower voor afvalwaterzuivering, pneumatisch transport en
vele andere luchttoepassingen met drukken tot 1 bar en 7800 m3/h.
Telefoon +31 (0)348 410 150
E-Mail info.nl@gardnerdenver.com
Web www.gardnerdenver.com/nl-nl/robuschi

Telefoon +31 (0)10 521 7344
E-Mail sales@buveco.com
Web www.buveco.com

ELOBAU BENELUX
Niveaumetingsproducten van elobau
Al meer dan 40 jaar ontwikkelt elobau betrouwbare en duurzame
oplossingen voor niveaumeting.
elobau vertrouwt op beproefde technologieën voor zijn sensoren voor
niveaumeting en blijft deze consequent verder ontwikkelen.
2U.Industrie – programmeerbare ultrasoonsensor
Ideaal voor nauwkeurige metingen vrijwel elk type toepassing.
Verschillende analoge uitgangssignalen kunnen worden aangevuld
met maximaal vier programeerbare schakeluitgangen. Eenvoudig
programeerbaar via het display of teach-in knop.

Uw interesse gewekt? Met de expertise van ATB Nederland en
TURBO-Mixer gaan wij uw uitdaging graag aan.

WATERSCHAPSLAND
Unieke cursussen met een juridisch tintje
Waterrecht, wie houdt er niet van? Je komt het overal tegen en je kunt
gewoon niet zonder. Degenen die te maken hebben met projecten,
handhaving, vergunningen en beleid zullen zich er af en toe in moeten
verdiepen. Waterschapsland is opgericht vanuit de behoefte aan maatwerkcursussen. Ons team is gepokt en gemazeld in de waterwereld.
Eigenlijk zijn we gewoon vakidioten die op een prettige en effectieve
manier kennis aanreiken. Wij maken unieke cursussen waar je in de
praktijk meteen wat aan hebt. Dat is onze drive. Meer weten? Bezoek
onze site en neem contact op.

Ultrasoon sensor M18/M30 IO-Link
Deze ultrasoon serie toont zijn kracht in de detectie van vulhoogtes
met een groot bereik op afstanden van 1200mm tot 8 meter. De sensoren zijn temperatuurcompenserend en meten uiterst nauwkeurig,
zelfs bij temperatuurschommelingen.

HAUS
Naast de beste resultaten in slibontwatering en het terugwinnen van
waardevolle stoffen met de inmiddels bewezen HAUS performance
legt HAUS Europe BV een steeds sterkere focus op service.
Met een groeiend team sterk toegewijde service engineers en onze
voorraad van alle cruciale componenten, waaronder trommels schroeven en tandwielkasten in ons magazijn te Ridderkerk, wordt stilstand
tijdens service of calamiteit tot een minimum beperkt.
Op de beurs laten wij u graag zien wat volgens ons service is voor een
duurzame en waardevaste afvalwaterbehandeling.

Telefoon +31 (0)521 383 900
E-Mail atb@atbnederland.nl
Web www.atbnederland.nl

Telefoon +31 (0)76 514 9082
E-Mail info@waterschapsland.nl
Web www.waterschapsland.nl

Telefoon +31 (0)73 704 2454
E-Mail Benelux@elobau.com
Web www.elobau.com/en/products/level-measurement/

Telefoon +31 (0)85 489 1190
E-Mail info@hauseurope.com
Web www.hauseurope.com

Nu denkt u natuurlijk: maatwerk heeft zo zijn prijskaartje. ATB Nederland kan u echter roerwerken aanbieden tegen concurrerende prijzen
zonder af te doen aan kwaliteit.
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KELLER NEDERLAND
Waterstanden draadloos in de cloud
Zowel low-cost als high-end draadloos
waterstanden monitoren, het kan met de
KELLER ADT1 en ARC1 modemloggers. Zelfs voor toepassingen in een
peilbuis heeft KELLER een communicatiemodule in het programma.
Data kan desgewenst worden uitgelezen met behulp van KELLER’s
KOLIBRI Cloud of een api. Van 4G tot Narrow-band IoT: elk denkbaar
netwerk wordt ondersteund.
Bijna iedere leverancier heeft vandaag de dag wel een telemetriemodule, maar de nauwkeurigheid van de sensor is natuurlijk het
allerbelangrijkst. En daarin onderscheidt KELLER zich nog altijd
overduidelijk. Neem bijvoorbeeld een total error band (!) vanaf
0,05%FS @ 0...50°C... Daarom kies je voor KELLER.
Telefoon +31 (0)182 399 840
E-Mail sales@keller-holland.nl
Web www.keller-holland.nl/
water-oplossingen/telemetrie

MODDERKOLK PROJECTS & MAINTENANCE B.V.
De kunst van techniek
Bij Modderkolk staat de klant radicaal centraal. Dit uit zich in marktgerichte klantenteams, zodat u te maken heeft met vertrouwde gezichten. Daarnaast is Modderkolk een totaalaanbieder. Of het nu gaat
om WTB-installaties, elektrotechnische installaties of industriële
automatisering, wij hebben de juiste kennis en expertise in huis voor
elk project.

MULTI INSTRUMENTS ANALYTICAL BV
Voor betrouwbare pH waterkwaliteit metingen
In de nieuwe ABB digitale pH sensoren, worden kalibratie gegevens
in de sensoren verwerkt, voordat deze in het proces wordt geplaatst.
Bovendien is tot op de dag de levensduur te voorspellen. Daarnaast
kunnen deze nieuwe pH sensoren zonder problemen tot 2 jaar op
voorraad bewaard worden.
Een uniek ontwerp met een zeer groot te on oppervlak voor het referentie systeem. De dubbele junctie referentieafscherming verlengt de
levensduur van de sensor. Bijbehorende transmitters zijn met zowel
2- als 4 draadtechniek verkrijgbaar.
Deze transmitters zijn tevens geschikt voor troebelheid, geleidbaarheid en opgeloste zuurstof metingen. Kijk op www.multi-instruments.
nl voor waterkwaliteit-metingen zoals Nitraat en Nitriet.
Telefoon +31 (0)183 628 888
E-Mail verkoop@multi-instruments.nl
Web www.multi-instruments.nl

OMICRON BENELUX
Of het nu gaat om het lassen
van buizen,platen of folies…
Omicron Benelux levert u de
betere speciaalapparatuur.
Als verwerker van kunststof
bent u afhankelijk van goed
gereedschap. Het is daarom
een geruststellende gedachte
te weten dat Omicron altijd het
passende antwoord heeft op
uw vraag naar speciaalapparatuur

QM ENVIRONMENTAL
SERVICES NEDERLAND B.V.
QM levert al 2 decennia lang innovatie oplossingen voor diverse
uitdagingen in de biologische afvalwaterzuivering. Onze oplossingen
zijn, waar mogelijk, gericht op het aanpakken van de bron van het probleem en niet op symptoombestrijding. Problemen zoals o.a. licht slib,
geur en corrosie als gevolg van H2S, vetophoping, slechte nitri catie
zijn die met onze aanpak te verhelpen en te voorkomen. Hiervoor
gebruiken wij MicroCat-microbiële formuleringen, Dry Vapour Unit
ontgeuringstechnologie en QM-Bioactivatoren. Het voordeel van deze
aanpak voor u is dat uw afvalwaterzuivering weer optimaal gaat presteren. QM Environmental Services Nederland - Producten die u kunt
vertrouwen, ervaring waarop u kunt bouwen!!
Telefoon +31 (0)85 877 1365
E-Mail info@qmes.nl
Web www.qmes.nl

RO.PA.TEC
TECHNISCHE
REINIGING
Rolapac Drij aagverwijderaar voor
rioolgemalen
Door installatie van
de ROLAPAC wordt niet langer alleen via de laaggeplaatste zuigmonden afvalwater weggezogen, maar tevens via een extra opening aan de
bovenzijde van de ontvangstkelder. De ROLAPAC zorgt voor het terugdringen van ‘de drijvende vetlaag’ en is het niet langer benodigd om
vijfmaal per jaar een onderhoudsstop met bijbehorende professionele
schoonmaak in te plannen. Eén jaarlijkse check kan volstaan.
De Drij aagverwijderaar heeft vijf voordelen voor gemeentes en Hoogheemraadschappen: sterke beparing op schoonmaakkosten, een grote
bijdrage aan het duurzaamheidslabel en derhalve een lagere C02 uitstoot. Verder minder overlast voor omwonenden door minder onder
houdstops en men minder afhankelijk van weersomstandigheden.
Telefoon +31 (0)645 300 045
E-Mail info@rolapac.nl
Web www.rolapac.nl/ROLAPAC-DRIJFLAAGVERWIJDERAAR/

Meer informatie: www.modderkolk.nl

Omicron levert de volgende merken: GF lasmachines, Munsch en
Dohle ectruders, Riexinger zaagmachines.

Telefoon +31 (0)24 648 6400
E-Mail info@modderkolk.nl
Web www.modderkolk.nl

Telefoon +31 (0)10 261 4045
E-Mail info.nl@omicronwt.com
Web www.omicron-weldingtechnology.com

Telefoon +031 (0)546 545 020
E-Mail info@rwbwater.nl
Web www.rwbwater.nl

Compleet met kennis van zaken,verhuur, serviceverlening en reparatiemogelijkheden ter plaatse of in eigen werkplaats. Kennis en
professionaliteit zijn de gewoonste zaak van de wereld. Omicron is al
vele jaren actief in de branche van het kunststof lassen.

Groot voordeel van de Opti x® ten opzichte van deelbare statoren, is
dat er geen lekkage tussen twee statorhelften kan ontstaan. Doordat
standaard statoren gebruikt worden, zijn er geen concessies aan de
prestaties en levensduur.
Met toepassing van Alldur® statoren is tevens een standtijd verlenging tot 500% mogelijk.
Vraag ons naar de mogelijkheden van deze pomp en alle andere
pompen uit ons Allweiler programma

RWB WATER
Chemievrije en duurzame
koelwaterbehandeling
In de industrie worden water-verslindende koelsystemen ingezet
voor het afvoeren van overtollige
warmte. Veelal worden chemicaliën toegevoegd ter voorkoming
van: kalkafzetting, corrosie en legionella. Het gebruik van chemische
middelen zoals hardheidsstabilisatoren, corrosie inhibitors en biocides
is kostbaar en belastend voor mens & milieu. RWB Water biedt een
duurzaam alternatief om zonder gebruik van chemicaliën deze problemen te voorkomen en tegelijkertijd 30 tot 80% spuiwater te besparen.

Ook denken wij graag met u mee over duurzame energieoplossingen.
Met onze jarenlange ervaring op het gebied van elektrotechnische
installaties dragen wij graag bij aan een betere toekomst en innovatieve off-grid toepassingen.

SULTEQ DISTRIBUTIE ALLWELER
Introductie Allweiler Opti x® excentrische wormpo
Allweiler Opti x® ontwerp waarbij onderhoud mogelijk is zonder de
pomp uit de leiding te nemen ‘Maintenance-in-Place’. Hierdoor worden onderhouds- en stilstandskosten tot een minimum gereduceerd.
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Telefoon +31 (0)88 258 8900
E-Mail info@sulteq.nl
Web www.sulteq.nl

TASK INDUSTRIËLE MILIEUTECHNIEKEN
Task Industriële Milieutechnieken is gespecialiseerd in industriële
luchtzuivering (emissiebehandeling), geurbestrijdingsinstallaties,
waterzuiverings- en waterbehandelingsinstallaties. Ook renovatie
en optimalisatie van bestaande installaties behoren tot ons vakgebied.
Task levert tevens equipment voor water- en luchtzuiveringstoepassingen.
Task is exclusief Benelux verdeler van de Roto-Sieve roterende
trommelzeven en Läckeby slib-slib en slib-water warmtewisselaars.
De ROTO-SIEVE roterende trommelzeven verwijderen vaste deeltjes
en vezels uit diverse vloeistof- en slibstromen. Bijna 5.000 toestellen
wereldwijd in werking in tal van industrieën.
Läckeby warmtewisselaars slib/slib, slib/water en lucht/water: de
meest efficiënte weg naar energierecuperatie uit diverse slibstromen
en andere hoog viskeuze vloeistoffen. Onderhoudsvriendelijk, verstoppingsongevoelig, minimaal ruimtebeslag (modulair en stapelbaar
systeem).
Telefoon +32 (0)15 242 115
E-Mail info@task.be
Web www.task.be
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3-0 achter of win-win?

TOPSPELERS
WATERTECH
VERDER ONDER
BUITENLANDSE
VLAG

W

Nijhuis Industries, Paques en
Econvert. Drie bedrijven uit
de top van de Nederlandse
watertechsector. In 2020 gingen
ze over in buitenlandse handen.
Al langer zijn internationale
concerns hier op overnamepad.
Staan we nu met 3-0 achter?
Of is het een win-win?

WATERTECH NEDERLAND

Walter van
der Meer

W

ie naar recente en eerdere overnames (Norit, IMT)
kijkt, ziet een duidelijk patroon. Het gaat om bedrijven
met geavanceerde technologieën voor de behandeling
van drink-, afval en vooral proceswater. Verder betreft
het ‘vriendelijke’ overnames in samenspraak met
eigenaren en directies. De overnemende partij is een
internationale branchegenoot (weliswaar vele keren groter) die met
de acquisitie de eigen portfolio wil versterken.
“Overnames zijn van alle tijden”, zegt Hein Molenkamp, directeur van
netwerkorganisatie Water Alliance. “Het is positief dat Nederlandse
bedrijven zo de aandacht trekken in het buitenland. We doen kennelijk
iets heel goed. Dit zijn strategische investeringen. Voor het snelle geld
stap je niet in watertechnologie. Dus geen Hema-achtige toestanden
met durfinvesteerders die bedrijven volhangen met schulden, de boel
opsplitsen en doorverkopen.”
“Nijhuis Industries en Paques krijgen onder de nieuwe eigenaar de
ruimte om te groeien en nieuwe producten te ontwikkelen. In deze
sector zijn kenniswerkers cruciaal, dat maakt de kans dat overgenomen bedrijven worden uitgekleed klein. Integendeel, ze moeten juist
aantrekkelijk blijven, anders vertrekken de beste mensen.”>

TEKST HANS OERLEMANS | BEELD ISTOCKPHOTO
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WATERTECH NEDERLAND

Het familiebedrijf Paques uit het
Friese Balk is sinds december 2020
volledig eigendom van de rijkste
vrouw van Europa. Op het eerste
gezicht een opmerkelijke match.
Susanne Klatten (58) is ondernemer,
investeerder en grootaandeelhouder
van onder meer BMW. Geschat vermogen: € 19 miljard. Eén van haar
investeringsmaatschappijen is SKion
Water met een range aan zelfstandig
opererende bedrijven in de watersector. De eerste investering dateert uit
2011 en was een belang van twintig
procent in Paques. In 2020 heeft de
familie de overige aandelen verkocht.
Nijhuis Industries uit Doetinchem
is sinds juni 2020 eigendom van het
Franse concern Saur, specialist in
waterinfrastructuur en -diensten.
Overigens is Saur zelf sinds 2018 in
handen van investeringsmaatschappij
EQT Infrastructure uit Zweden (met
een portefeuille ter waarde van
€ 50 miljard). Saur wil de omzet van
de divisie voor de behandeling van
industriewater verdubbelen van
€ 200 naar € 300 miljoen en heeft
daarvoor naast Nijhuis Industries onder meer ook Econvert uit Heerenveen
overgenomen. Alle recente acquisities
vormen samen met bestaande
onderdelen de nieuwe divisie Nijhuis
Saur Industries. Het hoofdkantoor
staat in Doetinchem met aan de top
de vroegere leiding van Nijhuis:
Menno Holterman (CEO) en Ronald
Ruijtenberg (CFO).
Klaar voor turnkey
Dit type overnames pakt per saldo
goed uit voor de watertechsector,
vindt Bianca Nijhof, algemeen directeur van Netherlands Water Partnership (NWP). “De overgenomen
bedrijven blijven als zelfstandige
eenheid opereren in en vanuit ons
land en onder eigen naam. Daarmee
promoten ze nog steeds Nederlandse
kennis en kunde.”

‘Nederlandse
bedrijven missen
de schaal om
zelfstandig mee te
doen op de markt
voor turnkeyinstallaties’
Internationaal spitst de vraag naar
watertechnologie zich steeds meer
toe op de levering van complete
installaties, zoals voor behandeling
van industrieel afvalwater. Compleet
met financiering, ontwerp, bouw
en soms ook beheer en onderhoud.
Klanten zoeken geen technieken
maar oplossingen. Nijhof: “Nederlandse bedrijven missen de schaal
om zelfstandig mee te doen op de
markt voor turnkey-installaties. Dat
vergt veel kapitaal en kent altijd ook
het risico op incidentele tegenvallers.
Als onderdeel van een internationaal
concern lukt het wel om hier een rol
in te spelen. Zolang de eigen naam en
R&D-afdeling behouden blijven, is er
weinig aan de hand. Pas als onder
delen naar het buitenland verdwijnen,
ja, dan wordt het zorgelijk. Dat zie ik
niet gebeuren, als we tenminste onze
kennisbasis op peil houden.”
Grote niches
Binnen Nederland heeft zich nooit een
sterke consolidatie voorgedaan en zijn
geen concerns ontstaan van de omvang van Veolia of Suez, constateert
Molenkamp. “Dat zie ik ook niet gauw
gebeuren. Onze thuismarkt is vele
keren kleiner dan die van bijvoorbeeld
Frankrijk. Maar schaal is niet per se
de heilige graal. Bij ons hebben veel
bedrijven de focus op nichemarkten
met een hoge toegevoegde waarde
per product. En vergis je niet. Op
wereldschaal gezien kan een niche
heel groot zijn. Dat zie je bij Paques
met meer dan duizend referenties
op de anaerobe markt. En bij de
Nereda-technologie van Royal HaskoningDHV met wereldwijd inmiddels
zo’n zeventig installaties, gebouwd

samen met lokale partners.”
“Aan Nereda is ruim tien jaar onder
zoek voorafgegaan onder leiding van
Mark van Loosdrecht van de TU Delft.
Je hebt een hele lange adem nodig
om van een innovatie een commer
cieel succesvol product te maken.
Waterschap Vallei en Veluwe trad op
als launching customer. Iets dergelijks gebeurt bij Pharmafilter, een
concept voor de reiniging van afvalwaterstromen van ziekenhuizen. Ook
daar wordt al jaren aan gewerkt.
Innoveren kost veel tijd, veel geld en
vraagt commitment van velen.”
Zou juist hiervoor in Nederland niet
meer risico- en groeikapitaal beschikbaar moeten zijn? Voor biotechnologie
is bijvoorbeeld wèl veel belangstelling
bij investeerders. Nijhof: “Ja, dat denk
ik wel. Water is een enorme groeimarkt. In Nederland weten kapitaal
en watertechnologie elkaar nog niet
goed genoeg te vinden. Daarom hebben NWP, FMO en Topsector Water &
Maritiem het programma Accelerating
Dutch Watertechnology Export gelanceerd. De schaalsprong van Nederlandse bedrijven mag niet stagneren
door gebrek aan kapitaal. Pensioenfondsen hebben belangstelling, maar
dat vertaalt zich nog te weinig in actief
participeren.”
In het peloton
Ook directeur Walter van der Meer
van drinkwaterbedrijf Oasen ziet
buitenlandse overnames niet als een
bedreiging. Integendeel. Hij is tevens
deeltijdhoogleraar aan de TU Twente
en voorzitter van TKI Watertechno
logie. “Wat kennis en innovatiekracht
betreft, behoort onze watersector
tot de top van de wereld. Op allerlei
gebied, van pompen en kleppen tot
anaerobe zuivering en remote sensing. Die kennis is verspreid over honderden bedrijven. Vaak klein, flexibel
en creatief. Hebben ze een succesvolle innovatie te pakken, dan wordt

‘ We hebben hier
misschien niet
het grote kapitaal,
maar wel de
knappe koppen’

Hein Molenkamp

WATERTECHWERELD IS MONDIAAL MILIEU
“We hebben het hier niet over een fabriek
voor staafmixers die je gemakkelijk van
Nederland naar Polen of Vietnam kunt
verplaatsten,” zegt Hein Molenkamp. “Het
kapitaal van de watertechsector is kennis
en die zit in de hoofden van de medewerkers. Als een buitenlandse partij daar
optimaal van wil profiteren, dan moet zij
de ruimte krijgen om onderzoek te doen
en om te ondernemen. Kennis en wendbaar ondernemerschap is onze kracht. Kijk
naar de Duitse firma Berghof Membranes,
die concentreert meer en meer sales en
R&D op de WaterCampus in Leeuwarden.
Die beweging onze kant op, zie je meer.
We hebben hier misschien niet het grote
kapitaal, maar wel de knappe koppen.”
Walter van der Meer signaleert een groeiende internationalisering in het onderzoek. “Bij vrijwel alle innovaties waaraan
ik in Delft en Twente heb gewerkt, waren
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internationale collega’s betrokken uit
China, Frankrijk, Engeland en elders.
We moeten minder de blik alleen op
Nederland richten. Ik zie steeds meer
jonge kenniswerkers met een Europese
en internationale oriëntatie. Ze spreken
uitstekend Engels, hebben de halve wereld
gezien en zijn enorm gemotiveerd om de
goeie dingen te doen.’’
“De watertechwereld is een mondiaal
milieu waar nationaliteit steeds minder
telt. Nederlanders kunnen daar goed in
gedijen. We hebben een open mind, zijn
nieuwsgierig en hebben de juiste mindset.
Ondanks internationale overnames ligt de
toekomst van de Nederlandse watertech
nog altijd in onze eigen handen. Als de
kennisbasis op niveau blijft, dan zal de
sector alleen maar groeien en zullen er
ongetwijfeld meer overnames volgen.”

zo’n bedrijf al snel een kandidaat voor
overname.”
Wat is er nodig om over tien jaar nog
steeds in de top van de internatio
nale watertechnologie te staan?
Molenkamp: “Nederland moet het
spel blijven spelen waar het goed in
is. Zolang we technologie leveren die
uitstijgt boven wat men elders al kent,
zal er interesse zijn in onze producten
en bedrijven. De overheid kan helpen,
bijvoorbeeld door voorop te lopen met
het aanscherpen van regelgeving en
waar mogelijk op te treden als launching customer.”
“De zorgen over medicijnresten en
microverontreinigingen in oppervlaktewater en de roep om hergebruik
van afvalwater zal op enig moment
tot strengere regelgeving leiden. Als
Nederland hier haast mee maakt,
dan is dat een stimulans om nieuwe
technieken te ontwikkelen. Zo creëer
je een voorsprong op het buitenland.
Geen enkel bedrijf legt zichzelf hogere
normen op dan wettelijk voorgeschreven. Nederland zit nu nog te vaak
achteraan in het EU-peloton bij de uitvoering van regelgeving. Kijk naar de
naleving van de Kaderrichtlijn Water.
Innovatie ontstaat uit noodzaak. 
Wet- en regelgeving is zo’n noodzaak.”
Volgens Nijhof is Nederland uniek
door de nauwe samenwerking tussen
kennisinstellingen, overheid, private
en publieke bedrijven. “NWP zet zich
samen met Water Alliance, Envaqua
en andere partijen in om onze bedrijven internationaal te promoten. Daar
is veel belangstelling voor. Maar met
alleen superieure techniek ben je
er niet. De geboden oplossing moet
aansluiten bij de lokale behoefte en de
context waarbinnen de techniek moet
functioneren. De eindgebruiker dient
ermee uit de voeten te kunnen. Als
daar oog voor is, ligt er voor Nederlandse nichespelers internationaal
nog heel veel business te wachten.”•

41

42

WATERTECHNIEK

TECHNISCHE INFORMATIE UIT DE WATERSECTOR

Digitale
transformatie
vraagt om
accuratere
technieken
Digitale informatietechnologie biedt in
het productieproces en onderhoud flinke
voordelen, maar de invoering gaat langzaam. Big data, kunstmatige intelligentie,
robotisering, ze zetten de traditionele
werkwijzen op de kop en het kost bedrijven en organisaties als waterschappen
grote moeite om die disruptieve hobbel
te nemen. Bijdrage aan de oplossing:
leveranciers moeten technieken ontwikkelen die accurater en makkelijker in te
passen zijn.
Aldus Siert Wiersema, adjunct-directeur
van Aerzen, producent van blowers en
compressoren. In een bijeenkomst met de
pers gaf de manager tekst en uitleg over de
implementatie van de digitale informatietechnologie. De opkomst is onmiskenbaar
en gaat snel, de voordelen zijn evident: met
digitalisering en automatisering kunnen
productieprocessen flexibeler, duurzamer
en efficiënter worden ingericht. Zo is door
vroegtijdig detecteren op basis van data
flinke winst te halen in onderhoud en uitval.
Daarbij is kunstmatige intelligentie de sleutel naar waarde, aldus Wiersema.
Maar waarom gaat de implementatie zo
langzaam, vroeg hij zich af. Onderzoek leerde: “Voor ons als leveranciers van techniek
lijkt het heel eenvoudig: we schroeven de
zaken erop, we slingeren het aan en het

Urban
Waterbuffer
maakt Haagse
Cromvlietpark
klimaatadaptief
Aerzen Control Technology

Siert Wiersema

werkt. Maar in de organisatie gaat dat nog
niet zo snel. We moeten niet onderschatten
wat voor impact digitale transformatie heeft
op bedrijven en organisaties.”
Dat geldt ook, zo schetste Wiersema,
voor de sectoren waar Aerzen zich op
richt, zoals waterzuivering en industrie.
De A
 erzen-manager nam in een recent
webinar van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) kennis van de aanpak van
waterschappen, meer specifiek Rivierenland, en verbaasde zich over de strategie
die daarbij wordt toegepast: het zogeheten
‘burning platform’, een manier om mede
werkers angst aan te jagen zodat ze in
beweging komen en hun gewoontes veranderen. Wiersema: “Ik vond dat heftig.”
Maar het is een manier om medewerkers
mee te krijgen in het implementatieproces, want dat is moeilijk, zo bleek uit een
promotieonderzoek naar het opschalen
van ‘condition-based onderhoud’ binnen
staalconcern Tata Steel. Het onderzoek

leerde onder meer dat bij veel toepassingen
van geavanceerde condition monitoring
technieken het tijd kost om de technologie
goed in te richten en de analisten kundig te
maken. Wiersema zag de oplossing: nieuwe
technieken moeten accurater, makkelijker
en goedkoper in te passen zijn. “Dat kun je
als leverancier doen door de experimentele
fase en het inrichten van een datasysteem
en de analyses al uitgevoerd te hebben.
Eind vorig jaar hebben we AERprogess op
de markt gebracht, waarbij dat monitoren
inclusies analyses, inclusief voorspelbaarheid al geïntegreerd is.”
Het Aerzen-systeem bestaat uit een basis
module en zogeheten add-on modules,
gericht op energie- en op condition monitoring management, legde Wiersema uit. Met
de systemen kan monitoring van de blowers
en compressoren op afstand worden
ingericht. Analyse van (geanonimiseerde)
data die in een cloud worden opgeslagen
(‘de data blijven eigendom van de klanten’)
draagt bij aan continue verbetering van
de monitoring, met name belangrijk bij
beschikbaarheidsmanagement, aldus
Wiersema. “Hoe meer feedback we krijgen,
hoe beter we kunnen voorspellen hoe een
compressor zich in een bepaalde toepassing zal gedragen.”

In het Haagse Cromvlietpark is een
buffersysteem aangelegd dat regenwater
vasthoudt, zuivert, opslaat en weer
vrijgeeft voor hergebruik. Een complex
project dat inmiddels Spaanse interesse
heeft gewekt.
In opdracht van de gemeente Den Haag,
leverde begin 2021 een collectief van watertechnologiebedrijven de Urban Waterbuffer
op in het Cromvlietpark. Het circulaire
systeem houdt regenwater vast, zuivert het,
slaat het op in de ondergrond en pompt het
weer omhoog voor hergebruik. “We geven
een oplossing voor wateroverlast en droogte, in een groen gecontroleerd systeem”,
zegt Wilrik Kok van Field Factors.
Steden kiezen steeds vaker voor slimme
oplossingen in de strijd tegen wateroverlast
en hittestress. De Urban Waterbuffer combineert deze thema’s en geeft ook antwoord
op de verzilting van de diepe ondergrond
alsmede dalende grondwaterstanden.
“Die combinatie is uniek”, vertelt Kok. “De
Urban Waterbuffer is een compact systeem
dat in een beperkte stedelijke ruimte inpasbaar is.”
De technologie werkt in vijf stappen. Aller
eerst vangt het systeem het regenwater
op in de riolering. Via het leidingstelsel
wordt het regenwater vastgehouden in

Constructie biofilter in Cromvlietpark

een betonnen kelder en naar een biofilter
geleid. Eenmaal gefilterd stroomt het in vrij
verhang naar de diepe zand ondergrond.
Vervolgens kan het water opgepompt
worden voor de eindgebruiker in het park;
een stadsboerderij met dierenverblijven en
gemeenschapstuinen.
“Het systeem kan grote hoeveelheden
water afvoeren en opslaan. Daarmee is het
een effectieve en decentrale oplossing voor
piekberging én zoetwaterbeschikbaarheid.
In het Cromvlietpark wordt zo’n 42.000 m3
geïnfiltreerd. Daar hergebruiken we zo’n
10.000 m3 van. De rest blijft achter in de
ondergrond, waardoor we zorgen voor een
verzoeting van het veelal brakke Haagse
grondwater”, vertelt Kok.
Geen nadelig effect
Het pomp- en meetapparatuur van Xylem
Water Solutions reguleert de waterstroom,
vertelt Roland Markus namens Xylem.
“Op afstand kunnen we de geleidbaarheid,
zuurstof, troebelheid, EC en temperatuur
van het water controleren. Zowel voor als
na de biofilter en na de bron. Uiteraard

houden we ook het grondwaterniveau in de
gaten. Omdat het systeem op 30 à 40 meter
diepte infiltreert, is er geen nadelig effect
op de grondwaterstand.”
Markus is vooral tevreden over de onderlinge samenwerking in het project. “Alle
bedrijven hebben hun eigen specialiteit.
Bij dit project komen die expertises samen.”
Kok vult aan: “Het lijkt een eenvoudige
oplossing, maar er komen veel verschillende afdelingen van overheidsinstellingen
bij kijken. Mede daarom is het een complex
project. In het Cromvlietpark laten we nu
zien dat het echt kan.”
Naast interesse van meerdere Nederlandse
gemeenten, zijn de ontwikkelingen rondom
de Urban Waterbuffer ook in het buitenland
niet onopgemerkt gebleven vertelt Kok.
“We zijn nu bezig met een DO in V
 alladolid.
In Madrid gaan we naast de Caleido toren
een vijver voorzien van een circulair
systeem. Voor het aanvullen van de vijver
wordt nu nog drinkwater gebruikt, maar
straks regenwater.”

Wilrik Kok

Voorspellend onderhoud op basis van de staat van de machine met kunstmatige
intelligentie (boven) en gepland volgens een tijdgebonden schema (onder)

Roland Markus

Grafische weergave Urban Waterbuffer Cromvlietpark
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Hardheids analyzer ABI Hardness

Onderzoek en bemonstering van water door marktleider Normec AWS
Normec AWS is het erkende en onafhankelijke bureau op
het gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater,
oppervlaktewater en open zwemwater.

De ABI Hardness is een compacte analyzer voor de bepaling van de hardheid
in water op basis van titratie met een onderhoudsvrije kleursensor.
Naast de uitvoering voor de bepaling van Ca/Mg hardheid bestaat in de ABI serie
ook een analyzer voor de carbonaat hardheid, EDTA of ijzer.
De analyzer heeft 11 verschillende ranges welke kunnen variëren tussen de
0,02 - 30 dH, de range wordt bepaald door de titratie vloeistof.
De concentratie kan worden uitgedrukt in franse hardheid, duitse hardheid,
engelse hardheid, ppm, mg/L of mmol/L.
De ABI serie wordt gekenmerkt door zijn lage onderhoudskosten.
Met een indicatorfles (500mL) kan tussen de 5.000 - 10.000 analyses worden
uitgevoerd.

BEST Instruments
Hoofdstraat 104
9355 TB MIDWOLDE

Telefoon +31(0)594 513373
E-Mail info@bestinstruments.nl
Web www.bestinstruments.nl

De standaard versie beschikt over 1 digitale input, 2 relais outputs, algemeen
alarm, SD kaart en 1x analoog output (0/4-20 mA).
Optioneel is een CAN BUS interface beschikbaar, 2x extra output relais en extra
1x input contact.
Tot en met de maand juli bieden wij een aantrekkelijke inruil actie aan bij aanschaf van een ABI analyzer ongeacht het merk en/of de ingeruilde analyzer nog
functioneert.

Tijd besparen? Geoptimaliseerde componenten voor uw stuurkast!

Wat maakt Normec AWS uniek?
• Als vooraanstaand specialist van milieugerelateerde activiteiten ontzorgen wij onze klanten met vakmanschap, expertise en de kwaliteit
van onze dienstverlening.
• Onze bemonsteringswerkzaamheden zijn geaccrediteerd.
• Onze waterspecialisten reizen door het land om bemonsteringen
tijdig en deskundig uit te voeren.
• Onze dienstverlening is vergaand geautomatiseerd, waardoor u in
uw eigen digitale dossier realtime uw meet- en onderzoeksgegevens
kunt inzien en controleren.
• Wij zijn onafhankelijk. Daarom kunnen wij onderzoeken bij elk
geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren.
Wij ontzorgen onze klanten volledig op het gebied van w
 atercompliance.
Met Normec AWS aan uw zijde zorgt u ervoor dat u voldoet aan
vigerende wet- en regelgeving.
Normec All Water Services (AWS)
Hambakenwetering 16
5231 DC ‘S-HERTOGENBOSCH

Telefoon 073 644 33 32
E-Mail info-aws@normecgroup.com
Web www.normecaws.nl

Ontgeuring op rioolwaterzuiveringsinstallaties

Er is een groeiende trend naar steeds kleinere stuurkasten. Hier geven we
een mogelijke oplossing voor uw automatiseringsproject, niet de enige
oplossing. De meest gebruikte argumenten van onze klanten om deze confi
guratie in te zetten zijn:
•
•
•
•

De Dry Vapor Unit (DVU) is een innovatief systeem dat wordt
gebruikt om geuren te neutraliseren. De DVU kan zowel binnen als
buiten geplaatst worden op b.v. afvalstortplaatsen, afvalwater
zuiveringsinstallaties, rioolslibopslag & verwerkingsinstallaties,
composteerlocaties, fabrieken met geurproductie en bodem
saneringen. Het DVU systeem werkt op basis van droge verdamping
van een watervrije geur afbrekende vloeistof.
Dit voorkomt gladde vloeren wat bij vernevelingsystemen het geval is.
De afwezigheid van water zorgt tevens voor een hogere neutraliserende
werking waardoor minder geurneutralisator verbruikt wordt.

connectiviteitsmogelijkheden met bovenliggende PLC,
de eenvoudige aansturing van het ventieleiland via IO-link,
de kastdoorvoer,
en de hotswap.

Het modulaire besturingssysteem CPX-E bestaat uit afzonderlijke functiemodules
die een flexibele, modulaire opbouw mogelijk maken: als een zuiver remote
I/O-systeem met busmodule of als een besturingssysteem met besturingseenheid.

Festo Nederland
Schieweg 62
2627 AN DELFT

Telefoon +31 15 25 18 899
E-Mail info.nl@festo.com
Web www.festo.nl

De universele ventielterminal VTUG is speciaal ontworpen voor inbouw in
schakelkasten en om ruimte te besparen. Dankzij de nieuwe manifold-uitvoering
en de mogelijke aansturing met IO-link, geintegreerde terugslagkleppen en vaste
debietbegrenzers is de ventielterminal een echte allrounder in schakelkasten waar
dankzij de kastdoorvoer leidingwerk in de schakelkast overbodig is. De praktische
hot-swap-functie laat toe om afzonderlijke ventielen te vervangen zonder dat de
installatie drukloos moet worden gemaakt.
Meer info: www.festo.nl/water

Neem contact met ons op om te bekijken wat voor u de beste en voordeligste aanpak is. Onze waterspecialisten staan voor u klaar.

Belangrijkste Eigenschappen van de Dry Vapor Unit:
• Werkt watervrij
• Kan overal waar geur is worden ingezet
• Heeft een directe werking
• Eenvoudig te installeren en te bedienen
• Geen behoefte aan grote opslagtanks of ventilatoren
• Uit te rusten met windrichting detectie
• Full continu of tijd geschakelde operatie
• Economisch in gebruik
QM Environmental Services Nederland BV
Henricuskade 123A
2497 NB DEN HAAG

Telefoon +31 (0)85-8771365
Wilt u weten hoe de Dry Vapour Unit uw geurprobleem kan verhelpen?
E-Mail info@qmes.nl
Neem contact met ons op of bezoek onze website voor meer informatie.
Web www.qmes.nl

46

H2O-PLATFORM (ADVERTORIALS)

47

Chemievrije, duurzame en waterbesparende koelwaterbehandeling

Eenvoudig betrouwbare meetwaarden van A naar B

In de industrie worden water-verslindende koelsystemen ingezet voor het
afvoeren van overtollige warmte. Veelal worden chemicaliën toegevoegd ter
voorkoming van: kalkafzetting, corrosie en legionella. Het gebruik van chemi
sche middelen zoals hardheidsstabilisatoren, corrosie inhibitors en biocides
is niet alleen kostbaar, maar ook belastend voor mens en milieu. RWB Water
biedt middels een uniek gepatenteerd systeem een duurzaam alternatief om
zonder gebruik van chemicaliën deze problemen te voorkomen en tegelijker
tijd 30 tot 80% spuiwater te besparen.

De voordelen van VEGA-sensoren voor water en afvalwater komen in de
details aan het licht. En de overtuiging in het geheel.
Vooral in de water- en afvalwaterindustrie is het de moeite waard om het onderwerp
niveaumeting en drukmeting onder de loep te nemen. Als u een 80-GHz radarsensor
van VEGA bekijkt, zult u kenmerken tegenkomen die, in vergelijking met vroeger
gangbare meetprincipes zoals ultrasoon, in alle opzichten overtuigend zijn.
Het familiebedrijf met over de hele wereld meer dan 1600 medewerkers heeft
voor de hoge eisen in de branche de ideale productserie ontwikkeld. Het omvat
intelligente elektronica en een sensorontwerp dat het resultaat is van tientallen
jaren onderzoek en ervaring. Goed voor de water- en afvalwaterindustrie: met
hoogfrequente signalen kunnen extreem korte signaallooptijden worden berekend.
Zo meten de sensoren zonder dat ze worden beïnvloed door temperatuur, druk
of vacuüm. Ze zijn ongevoelig voor verontreinigingen en meten op de millimeter
nauwkeurig zonder blokafstand vrijwel tot aan de antenne. Ze zijn en blijven langdurig veilig en betrouwbaar – zelfs wanneer ze onder water komen te staan.

Voorkomen van kalk afzetting; in de reactorkamer bevinden zich een reeks van
schijfvormige kathoden en anoden. Door hier spanning op te zetten start een
elektrolyse proces waardoor alleen het scalende calcium en magnesium (tijdelijke
hardheid) neerslaat op de kathode en het resterende koelwater vrij is van kalk.
Voorkomen corrosie & legionella; aan de anodezijde worden OH- ionen gevormd
waardoor de pH waarde toeneemt. Dit in combinatie met de nog aanwezige
opgeloste elementen vormen een uitstekende inhibitor tegen corrosie. De in het
water aanwezige chlorides worden omgezet in actief chloor waardoor algengroei
en legionella wordt voorkomen.

RWB Water
Ambachtstraat 20
7609 RA ALMELO

Telefoon +31 (0)546 545 020
E-Mail info@rwbwater.nl
Web www.rwbwater.nl

Automatische reiniging (onderhoudsarm); de unieke constructie maakt het mogelijk
om zeer compact te bouwen en de afgezette kalk automatisch te verwijderen.
Hierdoor is het systeem onderhoudsarm, is er geen down-time en worden hoge
reinigingskosten voorkomen.

VEGA NL
Arnhemseweg-Zuid 213-2
3817 CG AMERSFOORT

Telefoon +31 33 4502502
E-Mail info.nl@vega.com
Web www.vega.com

Roto-Sieve: doeltreffende en onderhoudsvriendelijke roostergoedverwijdering

Automatisering voor waterbeheer
Vlaar verzorgt oplossingen voor (water)beheer voor o.a. gemeentes, waterschappen
en industrie. We hebben meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen, voorbereiden,
uitvoeren en opleveren van meet- en regeltechnische installaties, tot volle tevreden
heid van onze klanten.

De ROTO-SIEVE roterende trommelzeven verwijderen vaste deeltjes en vezels
uit diverse vloeistof- en slibstromen, zowel uit afvalwaterstromen als proces
waterstromen. Bijna 5.000 toestellen wereldwijd in werking in tal van
industrieën. Doeltreffend, duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

Wij automatiseren kunstwerken, zoals stuwen, gemalen, bruggen & sluizen en bieden telemetrie-oplossingen en besturingssoftware voor het beheren, besturen en bewaken ervan.
Vlaar is innovatief en kiest voor duurzame oplossingen waar mogelijk. Zo hebben we o.a.
de Solar Meetbuis, voor (debiet)meetpunten en andere waterkwaliteit-metingen, de UDSO
voor meet- en regeltechnische installaties en de Compacte Solar Besturing voor autonome
aansturing van stuwen, schuiven en vispassages zelf ontwikkeld.

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

TASK Industriële Milieutechnieken
Kerkhofstraat 33
2220 HEIST-OP-DEN-BERG, BELGIUM

Referenties in verschillende sectoren.
Wereldwijd zijn er al duizenden Roto-Sieve trommelzeven (Lackeby Products AB)
operationeel, zowel bij bedrijven, als in groot- of kleinschalige rioolwaterzuiveringsstations (RWZI en KWZI).
Roto-Sieve roterende zeven worden succesvol ingezet in onder andere
brouwerijen, kunststofrecyclage, koffiebranderijen, de groente verwerkende nijverheid, de aardappel verwerkende nijverheid, bottelarijen, de chemische industrie,
Telefoon +32/15 24 21 15 veevoederproductie, slachthuizen, kippenslachthuizen, de textielindustrie, de
E-Mail info.nl@festo.com suikerindustrie, de papier- en karton verwerkende nijverheid, de visindustrie, de
Web www.festo.nl
zuivelnijverheid, plastiek verwerkende bedrijven, recyclagebedrijven, enz.

Eenvoudig, duurzaam en klantgericht: deze trefwoorden beschrijven de weg die
VEGA voor haar sensorportfolio, maar ook voor haar samenwerking en partner
schap met klanten. De instrumenten worden gekenmerkt door een snelle
inbedrijfname, flexibele aansluitmogelijkheden en een intuïtieve bediening. En
dankzij een in alle sensoren geïntegreerde Bluetooth-functie is bediening ook op
afstand mogelijk – via de smartphone of de tablet.

Naast het ontwikkelen van eigen producten hebben we ook kennis en ervaring
met andere merken onderstations en zijn wij TMX-dealer. Vlaar biedt een verscheidenheid
aan producten en diensten voor efficiënt en duurzaam waterbeheer!
Voornaamste producten en diensten
• Telemetrie-oplossingen
• Meet- en regeltechniek
• Regen- en debietmeters
• Onderhoud & support
• Paneelbouw & installatie
Vlaar Techniek B.V.
Almereweg 34
1671 AV MEDEMBLIK

Telefoon 0227-570260
E-Mail info@vlaartechniek.nl
Web vlaartechniek.nl

Voor meer informatie over onze producten en oplossingen of voor het maken van een
afspraak bel ons op 0227-570260.
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NIEUWE WATERTECHNOLOGIE
VAN NEDERLANDSE BODEM

RUN OP EIWITWINNING MET MEMBRAANFILTRATIE

VOORAF | Marktintroductie is teamwork
In deze uitgave van New Business vindt u twee bijdragen over nieuwe technologieën die
al een tijdje onderweg zijn: het membraanfiltratie systeem Ducam van Wafilin Systems
en zetmeelproducent Avebe en de concentratie- en kristallisatietechnologie DyVaR van
Salttech. Twee prachtvoorbeelden van nieuwe technologieën die zich ook bewijzen in
de markt.
De Ducam-installatie is gebouwd op de productielocatie van Avebe in Ter Apelkanaal en is
onlangs gekozen tot ‘Water Innovator of the Year’. DyVaR kennen we als technologie voor
ontzouting van brine, en vindt nu zijn weg in de zuivelindustrie. Het innovatieve concept
van Salltech is de perfecte oplossing voor zuivelproducenten die te maken krijgen met strengere Europese
lozingsregels.
De resultaten van Wafilin en Salltech verdienen veel respect. Een innovatie naar de markt brengen is enorm
ingewikkeld. Veel starters overzien dat niet. Ze gaan helemaal op in de ontwikkeling van hun nieuwe technologie
en denken dat de wereld op hun oplossing zit te wachten. Maar dat is nog maar de vraag. Je product moet zich
bewijzen in de markt. Dan gaat het niet alleen meer om de technologie, maar ook over de vraag: heb je voldoende
ondernemerschap in je team? Heb je kennis van de markt? Is er genoeg focus? Erg belangrijk, want in die beginfase ben je al gauw geneigd om je te richten op alle kansen die je ziet.
In dit stadium tussen eindfase ontwikkeling en beginfase marktintroductie is het cruciaal dat je jezelf de vraag
stelt: heb ik de juiste vaardigheden in mijn team om de volgende stap te maken? Dat is lang niet altijd het geval,
niet iedereen is een entrepreneur. Het is lastig om dat te erkennen, maar wel cruciaal. Als je bepaalde skills niet
hebt, dan moet je mensen om je heen verzamelen die ze wel hebben. De kern is: je hoeft het niet alleen te doen,
het is teamwork. Kijk naar topsporters, die kunnen het niet alleen, die hebben een heel team met specialisten om
zich heen om uiteindelijk kampioen te worden.
Vanuit het WaterCampus ecosysteem doen we er alles aan om ondernemers, klein en groot, te begeleiden naar
succes. Hier is de afgelopen jaren een breed entrepreneurship programma voor opgebouwd. Recent is daar met
het nieuwe consortium Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) een fantastisch onderdeel aan toegevoegd.
Het NEW consortium ontvangt 8 miljoen euro van het Rijk. Het programma biedt ondersteuning voor onder
nemerschap in de beginfase, precies bedoeld voor starters die de gang naar de markt moeten maken en zich
onder andere afvragen: hoe maak ik mijn team sterker?
In dat kader: als Water Alliance hebben wij ons ook weten te versterken met de aanstelling van Walter van der
Meer als voorzitter van de Raad van Toezicht. Enthousiast, deskundig, toegewijd, met veel contacten in de waterwereld - een verrijking van ons team.
Hein Molenkamp
Managing Director Water Alliance
h.molenkamp@wateralliance.nl

Water Alliance is een samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen
én bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. Water Alliance
richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf in de innovatieve en duurzame
watertechnologie die wereldwijd vermarkt kan worden. Water Alliance ondersteunt
de bedrijven op het gebied van (internationale) matchmaking, netwerken en business
development.

wateralliance
Agora 4
8934 CJ Leeuwarden
058-2849044
www.wateralliance.nl

De Ducam-installatie

Na vier jaar testen lukte het eindelijk om met membraanfiltratie eiwitten te winnen uit aardappelsap. Nu ontstaat er
steeds meer belangstelling in de industrie voor het Ducamsysteem van Walifin Systems.
Het membraanfiltratie systeem
Ducam (Duurzaam Concentreren
van Aardappelsap met Membranen)
won in februari de ‘Water Innovator
of the Year’ verkiezing. Het concept:
aardappelsap wordt geconcentreerd
waarna er waardevolle eiwitten worden gewonnen met behulp van hitte
coagulatie. Ducam is een samenwerking tussen Wafilin Systems en
zetmeelproducent Avebe. “Met Ducam
creëren we een eiwitten stroom voor
de diervoederindustrie”, aldus Harry
van Dalfsen van Wafilin Systems.
Lang leek het onmogelijk om eiwitten
te winnen uit aardappelsap. In de
jaren zeventig loosden zetmeelfabrieken het eiwitrijke sap in het
oppervlaktewater. Dat had tot gevolg
dat door immense schuimvorming
wegen langs de kanalen moesten
worden afgesloten. Later werden de
eiwitten thermisch gescheiden, een
energie- en waterintensief proces.
Pogingen om eiwitten te winnen met
membranen liepen vast vanwege de
hoge kosten. Totdat Avebe in 2014
Van Dalfsen vroeg nog één poging te
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wagen. Na vier jaar testen lukte het
wel met het Ducam-systeem.
“Aardappels bestaan voor 80 procent
uit water”, vertelt Van Dalfsen. “In dat
water zitten veel eiwitten, die ontzettend moeilijk te filteren zijn. Je krijgt
al snel te maken met verstoppingen
en vervuiling van de membranen.
Daarnaast was het een uitdaging om
de techniek betaalbaar te maken.
Daarom heeft het ook lang geduurd.
Uiteindelijk hebben we een gepatenteerde oplossing gevonden. En dat is
mooi, want het project heeft miljoenen
gekost.”
Op volle toeren
De eerste Ducam-installatie is
gebouwd op de fabriek van Avebe in
Ter Apelkanaal, waar het systeem
inmiddels al twee jaar op volle toeren
draait. “De eiwitten worden gebruikt in
de diervoederindustrie. Het systeem
zorgt niet alleen voor een waardevol
restproduct, maar vermindert ook
de CO2-voetafdruk en reduceert het
water- en energieverbruik”, stelt Van
Dalfsen.

Een tweede Ducam-installatie op een
Avebelocatie in Duitsland is inmiddels in aanbouw. Maar niet alleen de
zetmeelindustrie ziet de technologie
zitten. Van Dalfsen: “Momenteel
is er een run naar ons toe, want
we kunnen ook eiwitten uit andere
reststromen halen. Eigenlijk is de
hele b
 iotechnologie geïnteresseerd
in Ducam. We zijn begonnen met
2 werknemers en dat zijn er inmiddels
15. Voor de helft zijn dat voedings
middelentechnologen en de andere
helft chemisch technologen.”
Volgens Van Dalfsen zijn membraan
technieken van belang in de uitdagingen van de toekomst. “Als b
 edrijf
richten we ons op een iets moeilijkere
markt. We willen niet alleen maar
water zuiveren, maar ook producten
winnen. De term ‘afvalwater’ bestaat
dan ook niet voor Wafilin Systems er zitten altijd stoffen in die we k
 unnen
hergebruiken. Membranen spelen een
belangrijke rol in de circulaire economie en aan deze transitie willen we
graag bijdragen.”
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De DyVaR-installatie

INNOVATIEMAKELAAR KLANKBORD
VOOR WATERTECHBEDRIJVEN

De innovatieve ontzoutingstechnologie DyVaR van Salltech is een uitkomst
voor de zuivelindustrie die door strenge Europese lozingsregels in haar maag
zit met zout in het afvalwater.
Met de concentratie- en kristallisatietechnologie DyVaR van Salttech, is het
mogelijk om zoute concentraatstroom
(brine) vergaand te concentreren, te
kristalliseren en zouten te verkopen
als restproduct. DyVaR wordt nu
vooral toegepast in de zuivel- en de
chemische-industrie, maar de mogelijkheden reiken verder. Het Sneker
bedrijf hoopt de technologie zo breed
mogelijk aan te bieden. “Wij zitten in
eigenaardige niches”, zegt Reimond
Olthof, medeoprichter van Salttech.
In melk zitten zouten die niet wenselijk zijn bij de fabricage van bijvoorbeeld babypoeder en caseïne. Tot
drie jaar geleden kon in Europa een
reverse osmose (RO) concentratie met
het afvalwater geloosd worden in het

oppervlaktewater. Gevoed door de nadelige impact op het milieu, voerde de
Europese Unie strengere regelgeving
in. Dit leidde bij melkpoederproducenten in Duitsland tot oplopende transport- en verwerkingskosten voor RO
brines. Zout werd zo een limiterende
factor voor de productie. “Daarom was
er in Duitsland dringend behoefte aan
deze technologie”, vertelt Olthof.
Vorig jaar verkocht Salttech de DyVaR
installatie aan de Duitse caseïneproducent Lactoprot, die vanaf juli
2021 zal dienen als referentieproject.
Olthof: “Met DyVaR kunnen we RO
brines 10 tot 12 keer indikken. Doordat melkzouten voor een groot deel
uit kalium- en fosfaatzouten bestaan,
heeft Lactoprot een vergunning om de

Twee systemen
Olthof vertelt dat bij conventionele
technieken er twee systemen - een
concentratie en kristallisatie unit
-n
 odig zijn. “We hebben van onze
zuivelklanten geleerd dat de wisse
lende samenstelling van zouten en
organische componenten, zoals lactose, deze technieken minder efficiënt
maken. De DyVaR concentreert
en kristalliseert in een dynamisch
recirculatie proces met behulp van
vele parallel opgestelde verdamping
cyclonen. Hierdoor produceert het
vaste zouten, met 30-40 procent minder energieverbruik dan conventionele
methodes.”
“Dankzij het DyVaR verdampingsproces is het mogelijk gebruik te
maken van kunststof componenten en
leidingwerk aan de brine-zijde van de
installatie. Hiermee kan de unit zelfs
onder een operationele pH <2 en een
hoge chlorideconcentratie continu
bedreven worden, zonder precipitatie
en corrosieproblemen. De DyVaR units
zijn geheel modulair uitgevoerd en
kunnen direct na montage en aansluiting worden opgestart.”
DyVaR is een gepatenteerde oplossing die op meer belangstelling kan
rekenen dan alleen de zuivelindustrie. Olthof besluit: “Momenteel zijn
melkverwerkers en de chemische
industrie onze corebusiness. Desondanks weten andere niches ons ook te
vinden, zoals de olie- en gasindustrie
en de cementindustrie.”

iStockphoto

geproduceerde zouten te verkopen als
alternatieve meststof. In plaats van te
betalen voor het verwerken, ontvangen ze nu een financiële vergoeding
van een agrariër en zijn ze circulair.
Zo draagt DyVaR bij aan duurzame
doelstellingen. Ook het lage energieverbruik, in vergelijking met klassieke
concentratiemethodes, helpt daarbij.”

ONTZOUTINGSTECHNOLOGIE DYVAR
UITKOMST VOOR ZUIVELINDUSTRIE
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V.l.n.r.: innovatiemakelaars Jan Broos,
Matthijs Plijnaar en Hans Wouters

De Innovatiemakelaars ondersteunen ondernemers die
een volgende stap willen zetten met hun innovatie. Een
consult kost niets.
Nederland heeft een breed innovatielandschap. Desondanks kan het voor watertechnologie bedrijven lastig zijn
om een innovatie naar de markt te brengen. “Met onze
kennis helpen we de watertechnologiesector te versterken
in innovatiekracht”, zegt Matthijs Plijnaar, projectmanager
bij Water Alliance.
Als onderdeel van TKI Watertechnologie, bieden Water
Alliance en Netherlands Water Partnership, al zo’n vijf
jaar ondersteuning aan ondernemers in de watertechnologiesector. Dit doen ze met inhoudelijke deskundigheid,
in combinatie met praktijkervaring en een wijd netwerk.
“We helpen ondernemers om hun kennisvragen te formuleren en innovatiepartners te vinden. Maar we verstrekken
ook informatie over subsidiemogelijkheden of andere
financieringsinstrumenten”, zegt Plijnaar.
Het team - bestaande uit Jan Broos, Erik-Jan Bogaard,
Hans Wouters, Iris Bijlsma en Matthijs Plijnaar zelf - staat
bedrijven van diverse pluimage bij. “Startups en scale-ups
kloppen bij ons aan, maar ook bedrijven die al 20 jaar
bestaan. We adviseren bijvoorbeeld bedrijven die een
innovatie hebben bedacht, maar niet direct een toepassing
op de markt zien. Of een fabrikant uit de energiesector die
graag met zijn technologie de watersector wil betreden.
Ook wijzen we glastuinbouwers op kansen die ontstaan
NR5 /APRIL
NR4
MEI 2013
2021

uit nieuwe regelgeving”, licht Plijnaar toe.
Na het eerste contact met een ondernemer volgt een
intakegesprek. Op basis van vertrouwen vertelt de ondernemer wat de innovatievraag is. De Innovatiemakelaar
vraagt door en brengt suggesties in, stemt vervolgacties af
of verwijst door. Plijnaar: “Soms is één gesprek al genoeg.
Bijvoorbeeld bij een vraag over subsidies, dan zijn we een
soort sparringpartner.” Uniek aan de Innovatiemakelaar is
het kosteloze consult. “Je ziet vaak dat bij dit soort advieswerk een vergoeding wordt gevraagd, maar bij ons niet.”
De Innovatiemakelaars werken door heel Nederland en
richten zich op de thema’s Landbouw, Water & Voedsel,
Energietransitie & Duurzaamheid en Gezondheid & Zorg.
“Maar dat betekent niet dat we je niet helpen als een
innovatie hierbuiten valt. We proberen altijd oplossingen
te vinden op de vraag van een ondernemer. Eén van onze
makelaars heeft zelf meerdere bedrijven opgezet. Ook daar
is veel kennis van”, zegt Plijnaar.
Normaal gesproken bereikt de Innovatiemakelaar onder
nemers via beurzen. Maar door de pandemie is dat
onmogelijk en worden alternatieve middelen ingezet om
ondernemers te bereiken, zoals sociale media. “Juist nu
zijn we van meerwaarde. Ondernemers komen nu niet
snel met mensen in aanraking buiten hun eigen netwerk.
Wij beschikken over een uitgebreid netwerk. Graag doe ik
dan ook een oproep: loop je ergens tegenaan of heb je een
vraag? Neem met ons contact op”, besluit Plijnaar.
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De betrokken partijen – gemeente Rotterdam, hoogheemraadschap van Delfland, hoogheemraad van Schieland en Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en drinkwater
bedrijf Evides – ontwikkelen hun visie aan de hand van vier ontwikkelpaden: structuur
benutten, stromen scheiden, kringloop sluiten en participatie & maatschappij.

Kringlopen sluiten
Na de eerste vijf jaar blijken de meeste dillema’s en
uitdagingen met veel onzekerheden te zitten in het derde
ontwikkelpad: ‘de kringloop sluiten’. De partners kiezen
daar voor een tweesporenaanpak. Waarbij het eerste spoor
is bedoeld om de huidige stedelijke waterfuncties met kwaliteit te blijven gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
het optimaliseren van de huidige waterinfrastructuur door
middel van assetmanagement en automatische sturing,
zodat deze langer en beter blijft functioneren.
Het tweede (schaduw)spoor geeft ruimte aan innovaties en
ontwikkelingen. De focus ligt op het afvalwater en de daarin aanwezige grondstoffen. Het gaat om het verwaarden
van grondstoffen en energie uit de waterketen, het zoeken
naar grondstoffen die waarde hebben voor de regio en naar
het meest geschikte schaalniveau om vraag en aanbod van
grondstoffen bij elkaar te brengen. Initiatieven, die vaak
door nieuwe actoren zijn ingebracht, kunnen het reguliere
spoor versnellen en bieden flexibiliteit aan de bestaande
structuur. Voorwaarde voor Rotterdamse waterpartners
om mee te doen met experimenten is dat het experiment
een bijdrage levert aan de gewenste ontwikkeling van visie
2050, zoals zorgen voor een match tussen vraag en aanbod
van grondstoffen of bijdragen aan een klimaatbestendige
stad. Hiermee wordt ruimte geboden aan vernieuwing en
verandering.

Structuur benutten
Het eerste ontwikkelpad richt zich op het in stand houden van het bestaande stedelijke
watersysteem op een duurzame manier. Bij het slim beheren van de waterinfrastructuren
staan waterlopen, riolering, transportsystemen en zuiveringen centraal. Risicogestuurd beheer en onderhoud verlengt de levensduur van de infrastructuur en maakt ruimte vrij voor
vernieuwing. Zo kunnen de kosten worden beteugeld voor gelijkblijvende kwaliteit bij groeiende opgaven. Bovendien bieden integrale onderhoudsprojecten van riolen en buitenruimte
de gelegenheid om klimaatmaatregelen en aardgasvrije energiesystemen te realiseren.
De basisgedachte van ‘stromen scheiden’ is het doelmatig scheiden van ‘schoon’ (afstromend hemelwater en schoon grondwater) en ‘vuil’ water (afvalwater, vervuild grondwater).
Het schone water moet op een zo natuurlijk mogelijke wijze zo lokaal mogelijk worden
opgevangen, vastgehouden en verwerkt, zodat het scheiden van stromen direct bijdraagt
aan klimaatadaptatie, bodemdaling en een goed watersysteem. Afvalwater wordt centraal
verwerkt op de afvalwaterzuiveringen, behalve wanneer lokale behandeling tot meerwaarde
leidt.
Iedereen kan meedoen met het scheiden en verwerken van schoon water. De beweging
Water Sensitive Rotterdam zet zich al jaren in om watergebruikers bewust te maken van
wat zij zelf kunnen doen en stelt hen hiertoe ook in staat.

Politiek en maatschappij
Het succes van de ontwikkelingen op de genoemde ontwikkelpaden wordt mede bepaald door de interactie met
de maatschappij. Bij ‘structuur benutten’ is dit met name
het gedrag van de gebruikers en de verbinding tussen het
systeem en objecten in het privédomein. Lozing van regenwater tijdens hevige neerslag heeft bijvoorbeeld invloed op
de afvoer van afvalwater, de overstorten en de waterkwaliteit, terwijl het drinkwatergebruik op hete en droge dagen
de grenzen van de drinkwaterleverantie in beeld brengt.
Het pad ‘stromen scheiden’ begint met de omgang met
hemelwater en grondwater op perceelniveau, met als voorbeelden de aanleg van groen en waterberging op het dak,
in de tuin of infiltratie in de bodem. Bij ‘kringlopen sluiten’
is in potentie een zeer grote rol weggelegd voor initiatieven
in de stad om grondstoffen van waarde uit de specifieke
stromen van (afval)water te terug te winnen. Successen op
dat gebied creëren draagvlak voor toekomstige keuzes.

Waterberging in Spangen

ROTTERDAMSE VISIE VOOR
CIRCULAIRE WATERKETEN IN 2050
Hoe werk je toe naar
een volledige circulaire
waterkringloop? In
Rotterdam werken
sinds 2015 waterpartners samen onder de
noemer Rosa (Rotterdamse samenwerking
in de afvalwaterketen).
Het vertrekpunt is het
stedelijke watersysteem
Rotterdam en de uitdaging is het watersysteem
toekomstbestendig
maken, waarbij de volksgezondheid gewaarborgd blijft, iedereen
droge voeten houdt en
het wateraanbod blijft
voldoen aan de vraag.
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De manier waarop de ketenpartners de ontwikkeling van
de waterketen gezamenlijk oppakken en externe initiatieven het beste kunnen ondersteunen, moet in de komende
decennia steeds worden aangepast aan de behoefte.
Kansen voor lokale circulaire oplossingen bij bedrijven en
instellingen kunnen zich plotseling voordoen. De initiatiefnemers hechten waarde aan slagvaardigheid en dynamiek
van de waterpartners. Experimenten vormen de stapstenen
voor innovaties en transities. Een goede balans tussen
innovatie en risico is daarom belangrijk. De doelstellingen
voor klimaatbestendigheid en circulariteit moeten concreet
zijn en specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (smart) voor realisatie.
Thuy Do (gemeente Rotterdam)
Voor een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Om te zorgen voor een volledige circulaire waterkringloop
hebben de waterpartners in Rotterdam de handen ineengeslagen. Ze hebben samen een visie opgesteld ervoor
moet zorgen dat de waterketen in 2050 circulair is. Hiervoor zijn vier ontwikkellijnen uitgezet: structuur benutten,
stromen scheiden, kringloop sluiten en participatie &
maatschappij, waarbij behoudt van kwaliteit en innovatie
samengaan.
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BETERE WATERHUISHOUDING
DOOR VERVANGEN VAN NAALDBOS
De stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug zijn in principe een (grond)waterbuffer voor de omgeving.
Vooral door de droge zomers komt daar de laatste jaren weinig van, ondanks de relatief hoge neerslag van
gemiddeld 900 millimeter per jaar. Om de watervoorraad in de bodem te vergroten is het omzetten van
naaldbos een optie. Naaldbos beslaat ruim de helft van de Heuvelrug en verbruikt meer water dan loofbos of grasland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en TAUW onderzochten of het vervangen van
naaldbos kan bijdragen aan een betere waterhuishouding.
Verdamping van ecosystemen ofwel ‘evapotranspiratie’ is
een combinatie van drie verschijnselen: gewasverdamping
(transpiratie), directe verdamping van regenwater vanaf
de bladeren (‘interceptie’), en directe verdamping vanaf de
bodem. Voor alle vegetaties geldt dat de interceptie ongeveer net zo groot is als de transpiratie. Verdamping vanaf
de grond hangt af van het type bos en van de ondergroei.
Daarnaast spelen verschillen in worteling een rol.
De wortels van een lariks bijvoorbeeld gaan 1 meter diep,
van een grove den meer dan 4 meter.
Gegevens uit de literatuur wijzen uit dat de gemiddelde
jaarlijkse grondwateraanvulling laag is bij naaldbos
(160 mm), en hoger bij loofbos (266 mm), hoge grassen
(314 mm) en heide (350 mm). De grondwateraanvulling
onder naaldbossen is zo laag doordat de bomen in herfst
en winter hun blad niet verliezen. Daardoor is er altijd
interceptie en transpiratie.
Modelstudie
Bij de modelberekeningen (met het AZURE-grondwater-

model) gingen we uit omzetting van ruim 7.900 hectare
naaldbos in ofwel loofbos, ofwel droge natuur (grasland)
ofwel een combinatie daarvan (50/50). We hebben simulaties gedaan voor de periode 1995-2014, waarbij het grondwatersysteem in de startsituatie in balans was. De situatie
met 7.900 hectare naaldbos is als referentie doorgerekend.
Alle drie de scenario’s laten een stijging van de gemiddelde grondwaterstand zien, het meest bij droge natuur.
Dat scenario geeft ook de grootste grondwateraanvulling,
namelijk bijna 500.000 kubieke meter water per jaar;
loofbos scoort het laagst met bijna 200.000 kuub per jaar.
Op sommige plekken stijgt de grondwaterstand, maar is er
nauwelijks grondwateraanvulling (minder dan 5 mm/jr). Dit
komt doordat grondwater gaat stromen van hoog naar laag.
Er zijn ook effecten in omliggende gebieden, het meest bij
droge natuur, vooral ten westen en zuiden van Veenendaal
en rond Hilversum. Doordat er meer water infiltreert op de
plaatsen waar het bos verdwenen is, kwelt het in de lager
gelegen gebieden op. Hierdoor ontstaan kansen voor natte
natuur.

De referentiesituatie van de modelberekeningen: ruim 7.900
hectare naaldbos op de Utrechtse Heuvelrug. Naar schatting
bevat dit gebied in werkelijkheid ruim 5.000 hectare naaldbos

Maandelijks gemiddelde grondwateraanvulling per scenario ten opzichte
van de referentie situatie

Seizoenseffecten
Zonder naaldbos is er ’s winters minder evapotranspiratie.
Hierdoor zal de grootste winst in grondwateraanvulling
in de winter plaatsvinden. In de zomer is de grondwater
aanvulling onder naaldbos hoger dan in het loofbos en
het combinatiescenario. Dit komt doordat loofbomen in de
zomer meer water verliezen door interceptie en transpiratie dan naaldbomen.
Droge natuur geeft in de zomer de hoogste grondwater
aanvulling, als enige hoger dan naaldbos. Omzetting naar
droge natuur leidt dus zowel over het hele jaar gemiddeld
als in de zomer tot de grootste winst in grondwateraanvulling en de hoogste grondwaterstanden.
De modelresultaten kloppen met gegevens uit de literatuur, al is de berekende grondwateraanvulling lager. Dit
kan komen door onderschatting door het grondwater
model. Er speelt echter nog iets anders. Evapotranspiratie
is een complex verschijnsel en lastig te meten. In modellen
is verdamping dan ook sterk vereenvoudigd; er zijn alleen
standaardgewassen opgenomen, met bovendien voor elk
gewas een jaarlijkse vaste opbouw. Ook wordt er uitgegaan
van standaard gemiddelde bodems. Modelberekeningen
zijn daardoor alleen nuttig voor het in beeld brengen van
trends en relatieve effecten in langjarige gemiddelden.

van onze berekeningen geen wateroverlast, maar dit moet
echter wel uitgesloten worden.
Het vervangen van naaldbos ligt gevoelig. Bos wordt als
waardevoller gezien dan lagere vegetaties, en bos slaat
meer CO2 op. Ook kan vernatting van de flanken nadelig
uitpakken op bepaalde landbouwpercelen. Nader onderzoek, ruimte voor discussie en een zorgvuldige afweging
zijn dan ook essentieel.

Kansen
Meer kwel op de flanken van de stuwwal leidt tot een
robuuster, klimaatbestendig watersysteem. Omliggende
watergangen en beken blijven langer watervoerend, waardoor beregening uit oppervlaktewater langer mogelijk blijft
(winst voor de landbouw). Ook ontstaan er op de flanken
van de stuwwal kansen voor hoogwaardige kwelafhanke
lijke vegetaties (winst voor natuur). We verwachten op basis
NR4 APRIL 2021

Julia de Niet, Linda van der Toorn, Ed Beije (TAUW),
Joost Heijkers, Jantine Hoekstra (Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden)

Voor een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal die de o
 mliggende
gebieden van (grond)water voorziet. Door de droge
zomers maar ook door het vele naaldbos is de waterhuishouding op de Heuvelrug niet in balans. Uit onderzoek
van De Stichtse Rijnlanden en TAUW blijkt dat andere
vegetaties meer grondwateraanvulling opleveren dan het
naaldbos dat er nu staat. Omzetting van naaldbos is echter
niet vanzelfsprekend, nadere uitwerking en zorgvuldige
afweging van de maatschappelijke gevolgen zijn nodig.
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Kijk op
de website
van H2O!

h2owaternetwerk.nl

Bestrijding van legionella op rwzi’s
Het RIVM heeft afgelopen jaar geconcludeerd dat gevallen van de veteranenziekte
verband houden met rwzi’s. Dit artikel
beschrijft een systeem voor de bestrijding
van legionella. Maatregelen ter bestrijding
dienen niet alleen emissies naar de lucht
te betreffen, maar ook de emissie via het
effluent van de deelstroombehandeling
naar de hoofdlijn van de rwzi.
Wim Wiegant & Martijn van Leusden
(Royal HaskoningDHV)
Van onbekend naar sturen met inzicht:
verbeteren van de geodatakwaliteit
Waterschap Rijn en IJssel heeft de ambitie
om zich te ontwikkelen tot een datagedreven organisatie. Daarvoor is het van belang
dat het gegevensbeheer goed georganiseerd is en dat de data zelf van voldoende
kwaliteit zijn.
Bram de Vlieger, Djurra Scharff, Emiel
Huizinga, Kristan Margry, Judith Janssen
(waterschap Rijn en IJssel)
De Rotterdamse langetermijnvisie voor
een circulaire waterketen in 2050
De gemeente Rotterdam heeft samen met
haar waterpartners een visie op klimaatadaptatie geformuleerd en uitgewerkt in
een strategische routekaart langs vier
ontwikkelpaden.
Thuy Do (gemeente Rotterdam)
Hydrologische effecten van het vervangen
van naaldbos op de Utrechtse Heuvelrug
door loofbos
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en TAUW hebben onderzocht in
hoeverre een verandering in vegetatie op
de Utrechtse Heuvelrug kan bijdragen aan
het vergroten van de strategische zoetwatervoorraad. Verandering in vegetatie
blijkt een doeltreffende maatregel, mits

iStockphoto

Meer weten?

Naast vakblad H2O is er een complete
website met het meest actuele (water)
nieuws, watervacatures en H2Ovakartikelen, voor wie de verdieping
zoekt. Deze H2O- vakartikelen zijn
geschreven door waterprofessionals.
Op deze pagina een overzicht van de
meest recente artikelen die op de site
www.h2owaternetwerk.nl zijn
verschenen.

er ruimte is voor de nadere uitwerking van
maatschappelijke gevolgen.
Julia de Niet, Linda van der Toorn, Ed Beije
(TAUW), Joost Heijkers, Jantine Hoekstra
(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn
landen)

en analyses van de metingen, de kwantitatieve microbiologische risicoanalyse voor
kwetsbare grondwaterwinningen en de
beoordeling van de AMVD.
Saskia Rutjes, Harold van den Berg (RIVM)
en Jack Schijven (RIVM, Universiteit Utrecht)

Bijzondere kwaliteiten van water (6) –
Stroming en vorm
Water heeft geen eigen vorm, maar voegt
zich naar zijn bassin of bedding. Dit zesde
deel van de reeks ‘Bijzondere kwaliteiten
van water’ gaat over het gedrag van water
als vloeistof.
Hans van Sluis (gepensioneerd watertechno
loog DHV)

Waterplantenoverlast Gooi- en Eemmeer:
een heldere blik op een potentieel troebel
ecosysteem
De waterrecreatiesector op het Gooi- en
Eemmeer ondervindt hinder van ondergedoken waterplanten. Een systeemanalyse
laat zien dat het Gooi- en Eemmeer gevoelig is voor een omslag van een heldere en
plantenrijke toestand richting een troebele
toestand.
Marloes van der Kamp, Emma van Deelen,
Bob Brederveld (Witteveen+Bos), Michiel
Verhofstad (FLORON) en Rita Braam
(Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren)

Waterkwaliteitstresstest: gevolgen van
klimaatverandering op sleutelfactoren
gekwantificeerd
In klimaatstresstesten worden de gevolgen voor de waterkwaliteit maar beperkt
meegenomen. Uit enquêtes blijkt dat veel
waterbeheerders dit een gemis vinden en
behoefte hebben aan een stresstest voor
waterkwaliteit. Dit artikel beschrijft een
prototype waterkwaliteitsstrestest, waarmee de effecten van klimaatverandering
op de waterkwaliteit systeemspecifiek en
kwantitatief in kaart worden gebracht.
Marloes van der Kamp (Witteveen+Bos),
Twan Cals (Wageningen University &
Research), Maarten Ouboter (Waternet),
Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos)
Richtsnoer Analyse Microbiologische
Veiligheid Drinkwater vervangt Inspectierichtlijn 5318
De Inspectierichtlijn 5318 ‘Analyse microbiologische veiligheid drinkwater’ (AMVD)
is per 27 november 2020 vervangen door
het Richtsnoer AMVD. Het Richtsnoer
bevat onder andere wijzigingen in de
infectierisicogrens, het meetprogramma

Groepsbenadering voor PFAS voor de
bescherming van mens en milieu
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)
omvatten een grote groep synthetische
stoffen. De grote omvang en diversiteit en
het soms ontbreken van (toxiciteits)ge
gevens maken het beoordelen van risico’s
ingewikkeld. Een brede PFAS-restrictie op
basis van een groepsbenadering is voor
gesteld als efficiënte aanpak.
Eva Louwerse, Milou Dingemans, Thomas ter
Laak (KWR)

Van elk nieuw artikel op H2O-Online
een melding krijgen? Volg ons dan op
Twitter: @vakbladh2o.
De ambitie om een H2O-vakartikel te schrijven?
Kijk op onze website voor de auteursinstructies.
En stuur uw artikel naar
redactie@h2owaternetwerk.nl

Met functioneel beheersysteem
vakgebieden bij elkaar brengen
In de publieke ruimte functioneren diverse systemen naast elkaar,
zoals stuwen, gemalen, riolering, verkeersregelinstallaties en
verlichting. Deze systemen kunnen probleemloos op afstand
worden beheerd en gemonitord in een Smart City omgeving.
Doel van Smart City is het efficiënter organiseren van de omgeving.
Hoe gaat dit in de praktijk? Technieken als Internet of Things (IoT)
en beheersystemen vormen de basis.
INTERNET OF THINGS EN WATERBEHEER
Waterbeheer en riolering lopen veelal
voor in het op afstand beheren en monitoren van het areaal, daar waar deze technieken voor andere sectoren in de openbare ruimte nog in de kinderschoenen
staan. Die kennis en ervaring geeft een
belangrijke voorsprong in softwareontwikkeling. Gemalen communiceren
via IoT met elkaar zodat niveaus op elkaar
afgestemd zijn. Ook wordt IoT toegepast
om rioleringssystemen in plattelandsgebieden gemakkelijker te ontsluiten.
Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling
van de minigemaalbesturing spin.

SMART CITY EN RIOOLBEHEER
Ook voor rioolbeheer worden de principes
van Smart City al langere tijd toegepast.
Rioleringssystemen schakelen in of juist
automatisch uit op basis van data en

algoritmes. Dit zorgt voor het optimaal
functioneren van het rioleringssysteem.
Desgewenst kan een systeem op afstand
worden beheerd, bijvoorbeeld bij hevige
regenval. Storingen worden op afstand
opgelost, waardoor vervoersbewegingen
worden beperkt. Daarmee is Smart City
ook goed voor het milieu.

SENSORTECHNIEK EN DATA
Basis onder Smart City voor waterbeheer
en riolering is sensortechniek en data.
Door middel van sensoren worden water-

niveaus, debieten en andere data bijgehouden. Deze data geeft inzicht in de status
van het systeem, maar biedt ook aanknopingspunten voor gerichte verbeteringen om storingen te voorkomen en energiezuiniger te ontwerpen.

ONAFHANKELIJKE BASIS ONDER
SMART CITY
Mous Waterbeheer heeft inmiddels tientallen jaren ervaring in datagestuurd rioolbeheer, ontsluiten middels IoT en slimme
beheersystemen voor Smart City. Door het
open telemetriesysteem Mous AquaWeb
zijn gemeenten en waterschappen leveranciersonafhankelijk. Bestaande conﬁguraties, maar ook andere (beheer)systemen
kunnen probleemloos worden gekoppeld.
Data is de basis voor analyses binnen deze
systemen. Zo vormt Mous AquaWeb een
betrouwbaar fundament om de vakgebieden van Smart City bij elkaar te brengen
en centraal te beheren en te monitoren.

MEER INFORMATIE?
De specialisten van Mous Waterbeheer zijn
doeners die nadenken. Bel of mail ze gerust
voor meer informatie over dit onderwerp.
Of kijk op mouswaterbeheer.nl

WATERNETWERK
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MicroCat

Microbiële afvalwaterbehandeling

NIEUWS UIT HET NETWERK VAN WATERPROFESSIONALS

Producten & Services voor:

Biologische & Chemische afvalwaterbehandeling
Vet & Olie AAraak
H2S & Geur Controle
Bioremediatie
Algen Controle

Tel. 085-8771365
Geëmulgeerd sojaboon olie substraat & Bioremediatie Producten

info@qmes.nl
www.qmes.nl

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen berekenen
in slechts een paar stappen
De voordelen van Toxic Blootstellingsberekeningen:
✓ U doorloopt het proces van een blootstellingsberekening in een beperkt aantal stappen met
heldere toelichtingen.
✓ U hoeft zelf geen grenswaarden op te zoeken, in
te voeren of te actualiseren.
✓ U hoeft zelf geen aanvullende productinformatie
zoals samenstelling, molaire massa en
dampspanning op te zoeken of in te voeren.
✓ Gebruikmakend van beproefd en
gevalideerd tier 1 model (ECETOC-TRA) voor
blootstellingsberekeningen met uitgebreide
onderbouwing.
✓ Overzichtelijke rapportages, aan te passen naar
uw wensen en/of de vragen van inspecteurs en
auditors.

Kijk op toxic.nl/gemakkelijkblootstellingberekenen

Agenda@Waternetwerk
KNW-activiteiten
Agenda@Waternetwerk
Meer informatie en aanmelden
kan via www.h2owaternetwerk.nl,
tenzij anders vermeld.
30 APRIL, AIWW WEBINAR
Reuse, recycle and recover, zie
www.amsterdamiww.com
18 MEI, WEBINAR
VROUWENWATERNETWERK – vrouwen in
de waterwereld
19 MEI, WEBINAR 16 UUR
20 MEI, WEBINAR 16-17 UUR
Circulaire sleuteltechnologieën voor
droogtebestendige watervoorzieningen in
delta’s - AquaConnect
28 MEI, AIWW WEBINAR
Risk and resilience, zie
www.amsterdamiww.com
9 JUNI, WEBINAR
Transitievaardigheden bij Participatie
17 JUNI, WEBINAR
Circulaire slibketen
25 JUNI, AIWW WEBINAR
Community engagement and inter-sectoral
collaboration, zie www.amsterdamiww.com
KNW WaterPodcast
In de KNW WaterPodcast #8 gaan we in gesprek met Roderik van de Wal, Hoogleraar
‘SeaLevel Change and Coastal Impact’ aan
de Universiteit Utrecht. Roderik heeft bijgedragen aan de totstandkoming van diverse
rapporten van het Internationale Panel on
Climate Change (IPCC) en onlangs hield hij
zijn Oratie ‘Geen zee te hoog!’ Luisteren
kan via Spotify.

Wilt u een activiteit voor waterprofessionals aanmelden voor de H2O-agenda?
Mail dan naar: info@waternetwerk.nl
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Inschrijven Waternetwerk
Scriptieprijs

Ben je student op mbo, hbo of wo met
een aan water gerelateerde scriptie,
dan kun je meedingen met de Waternetwerk Scriptieprijs. Je wordt in het
zonnetje gezet en de eerste drie plekken
krijgen een geldbedrag als prijs. Ben je
stage- of scriptiebegeleider, tip dan je
studenten om mee te doen. Inschrijven
kan tot 1 augustus, ga daarvoor naar
de website www.h2owaternetwerk.nl/
knw-activiteiten-groepen/waternet
werk-scriptieprijs

Mark van Loosdrecht

Vrouwen in de waterwereld

Op 3 december 2019 stemde de Tweede
Kamer met een meerderheid voor
een verplicht vrouwenquotum voor de
raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De raden zullen
voortaan voor minstens 30 procent uit
vrouwen moeten bestaan. Er zijn vele
argumenten voor en tegen.
Daarover willen we niet echt in gesprek
gaan. We willen ons in een online netwerkbijeenkomst op 18 mei 15.30 uur
graag richten op de vrouwen in de waterwereld. Hoe zit het in de waterwereld?
Is er verschil tussen de waterschappen
en de advieswereld? Hoeveel vrouwen
zitten in de besturen? Of in het management? Of in de hele organisatie? Wat valt
je daarin op? Hoe belangrijk is het dat we
oog hebben voor het aandeel vrouwen?
Vrouwen in een technische wereld, is dat
anders werken?
We gaan in gesprek met twee topvrouwen in de waterwereld. Onder leiding
van Marleen van Rijswick, hoogleraar
Europees en Nationaal Waterrecht,
wisselen Marike Bonhof, CFO/COO Vitens
en Mariël Middendorp, secretarisdirecteur bij het Hoogheemraadschap
van Rijnland, ervaringen en standpunten
uit. Het is mogelijk om via de chat vragen
te stellen en te netwerken. Organisatie
KNW: Sita Vulto en Wilma Windgassen.

Reuse, Recycle &
Recover - Water
Solutions #2

In de Water Solutions
webinars duiken we
diep in de vier subthema’s van de
Amsterdam International Water Week
in november. Samen met wetenschappers, innovators en experts uit steden,
nutsbedrijven, industrie en landbouw
brengen we nieuwe perspectieven en
inzichten op tafel.
Het tweede webinar op 30 april richt
zich op Reuse, Recycle & Recover. Voorbeelden van de nieuwste ontwikkelingen
van waterefficiëntie en hergebruik van
afvalwater plus een diepgaande dialoog
over hoe we deze transitie moeten regelen, financieren en wetgeving moeten
opstellen. Met medewerking van onder
meer hoogleraar milieubiotechnologie
en waterzuivering Mark van Loosdrecht.
De huidige vooruitgang op het gebied van
afvalverwerking, terugwinning, hergebruik en recycling van hulpbronnen heeft
de basis gelegd voor het implementeren
van ideeën voor terugwinning van
hulpbronnen. De verwijdering van farmaceutisch, ander chemisch afval, bacte
riologische vervuiling en virusoverdracht,
vooral in recente COVID-19-tijden,
hebben de tekortkomingen in bestaande
watercirculatie- en distributiesystemen
aan het licht gebracht. Met het oog op de
toenemende droogte wordt de behoefte
aan terugwinning en recycling van afvalwater steeds belangrijker.
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Slangenpompen van Watson-Marlow
én Bredel vanaf nu onder één dak
Watson-Marlow Benelux verzorgt de directe verkoop, ondersteuning en service
van de industriële Bredel slangenpompen.
Op een Bredel slangenpomp
kun je 24/7 rekenen

Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) is de wereldwijde
marktleider in slangenpompen en aanverwante technologie
op het gebied van vloeistoftransport voor de levensmiddelen-,
farmaceutische-, chemische-, en waterzuiveringsmarkt. WMFTG
bestaat uit tien merken met ieder hun eigen expertise in
vloeistoftechnologie.

Bredel slangenpompen voor
industriële toepassingen
verwerken abrasief slib, pasta’s
en slurries. In tegenstelling tot
membraan-, roterende lobben- en
wormpompen komen er geen
bewegende onderdelen in contact
met het product en zijn er geen
mechanische afdichtingen. De
lage onderhoudskosten is één
van de redenen waarom een
groeiende aantal fabrikanten
en eindgebruikers in diverse
marktsectoren overstappen naar
Bredel slangenpompen.

Bredel: slangenpompen voor zware toepassingen
Het merk Bredel, slangenpompen die vaak in industriële en
uitdagende procesomgevingen worden gebruikt, werd door een
externe partner gedistribueerd. Maar sinds 1 januari kan de klant
direct bij Watson-Marlow Benelux terecht. Watson-Marlow Benelux
wil daarmee een dieper niveau van service, samenwerking en
applicatiekennis bieden aan haar klanten.
Wereldwijde strategie
Danny Fine, Country Manager Benelux zegt dat dit deel uitmaakt
van een veel bredere, wereldwijde strategie om met klanten in
contact te komen en hen te ondersteunen. “Onze activiteiten zijn
de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Dat betekent dat we
onze servicemechanismen hebben moeten uitbreiden om aan de
vraag op lokaal niveau te kunnen voldoen. Dit kostte tijd, maar
alle stukjes van de puzzel liggen nu op hun plaats om de klant nog
beter van dienst te kunnen zijn. We zijn blij dat we in een positie
zijn waarin we dichter bij onze klanten kunnen komen en met hen
kunnen samenwerken als partners.”

Watson-Marlow B.V.
wmftg.com/nl-nl | sales.nl@wmftg.com
| +31 (0)85 5360010

