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een stroompje wordt?

REDACTIONEEL

Grote stappen in aanpak microverontreinigingen

De grootste
winst is te
behalen aan
het eind van
de keten,
de rwzi’s

SLIMME DRIEHOEK … GOED VOOR UW KASBOEK
U wilt uw (afval)water hergebruiken of uw ‘water-footprint’ verkleinen? U streeft naar een verlaging van
chemische en biologische verontreinigingen? U wenst, ondanks de strengere lozingseisen, een lagere
TCO? En u zoekt een (semi)permanente, mobiele of pilot-oplossing voor koop, lease, huur of volledige
outsourcing?
Logisticon: al 30 jaar uw bewezen partner voor heldere oplossingen. Bel of mail voor een antwoord op
al uw watervragen, een TCO-berekening of een vrijblijvende waterscan. U wordt direct geholpen.

“Een megasucces.” Dat zegt Marc de Rooy in deze H2O. De Rooy is vanaf het begin (2016)
trekker van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Na vijf jaar wordt in dit project een grote
stap gezet: 11 waterschappen gaan 14 full-scale demonstratieprojecten met uiteenlopende
zuiveringstechnieken opzetten. De grote winst zit ‘m in de samenwerking en kennisdeling, zegt
De Rooy. “Die creëren een enorme versnelling.”
De waterschappen geven gas. En het gaat om meer dan medicijnresten. Doel is om uiterlijk
2027 een gamma aan beproefde zuiveringstechnieken beschikbaar te hebben voor verwijdering
van microverontreinigingen, waaruit waterschappen de beste keuze kunnen maken voor hun
eigen situatie. Zo staat het in het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater
(IPMV).
Er komen aanvullende zuiveringsstappen op de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). Daarmee
wordt ingezet op de end-of-pipe-oplossing. Die strategie vloeit voort uit de vaststelling dat
vervuiling van de rwzi’s met medicijnresten beperkt beïnvloedbaar is met aanpak aan de bron.
De grootste winst is te behalen aan het eind van de keten, op de rwzi’s waar medicijnresten
inclusief röntgencontrastmiddelen nu vrijwel ongehinderd de zuiveringen passeren en in het
oppervlaktewater terecht komen. “Een effectieve waterzuivering is onmisbaar”, zegt De Rooy.
Die effectiviteit is cruciaal. Want het gaat naast medicijnresten ‘om een cocktail van honderden
tot duizenden verschillende microverontreinigingen die chronische negatieve effecten op het
aquatisch milieu heeft’, schreef consultant micropollutants & wastewater
Arnoud de Wilt begin dit jaar in een opiniebijdrage op H2O Online. Om die cocktail te
verwijderen moet worden ingezet op een combinatie van diverse technologieën als extra
zuiveringsstap, aldus De Wilt: “Bij toepassing van een enkele technologie, zal een deel van
de microverontreinigingen dwars door deze zuiveringsstap heen fietsen. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn van de extra inspanning?”
Die ontwikkeling van combi-technologieën zit nu in het testpakket met 14 demoprojecten. Maar
daarmee zijn de waterschappen er nog niet, want ze dienen naast verwijderingsrendementen
ook te kijken naar aspecten als kosten, onderhoud, energiegebruik, CO2-voetafdruk en
slibsamenstelling. Bovendien speelt de locatie van de rwzi en inzet voor hergebruik van het
gezuiverde afvalwater mee: aan welke eisen moet het effluent voldoen?
De inspanning om de rwzi’s aan te passen is in lijn met een van de uitgangspunten waarop
de ketenaanpak medicijnresten is gebaseerd: er wordt pragmatisch gewerkt, gericht op
het oplossen van problemen, waarbij partijen niet wachten op de ander. Het gevaar van dat
beginsel is dat andere ketenpartijen hun inspanningsverplichting op een lager pitje zetten, als
ze zien dat verderop in de keten flink wordt ingezet op de aanpak van het probleem.
Bert Westenbrink

Logisticon Water Treatment B.V.
Logisticon Verhuur B.V.
Energieweg 2
2964 LE Groot-Ammers, Nederland

T +31 (0)184 60 82 60
E water@logisticon.com
W www.logisticon.com
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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.

‘ Dijkgraaf, directeuren
en dagelijks bestuur:
allemaal mannen’

Aanpak medicijnresten:
‘Metafoor voor de strijd
tegen opkomende
stoffen’

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

COLOFON

• Interne datalogger voor backup (ARC-1)
• NB-IoT, LoRa, 2G / 3G / 4G
• Optioneel: geleidbaarheidmeting, andere materialen (Hastelloy of Titanium), ATEX
• KELLER Kolibri Cloud : geen maandelijkse kosten
* TEB = Total Error Band, dus de maximale fout van de niveausensor

2G

3G

4G

keller-holland.nl
kolibricloud.com

Vakblad H2O, H2O Online en kennismagazine Water Matters zijn
uitgaven van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).
UITGEVER/BLADMANAGEMENT Monique Bekkenutte (KNW).
HOOFDREDACTEUR Bert Westenbrink. Redactieadres: Koningskade 40,
2596 AA Den Haag, mail: redactie@h2o-media.nl.
Aan dit nummer werkten mee: Mirjam Jochemsen, Corien Lambregtse,
Dorine van Kesteren, Kees Jan van Kesteren, Hans Oerlemans, Rens Nijholt,
Ties Rijcken, Nico van der Wel.
Bijdragen aan H2O Online: Hans Klip, Pauline van Kempen, Kees Jan van
Kesteren, Jaap Hoeve.
REDACTIEADVIESRAAD Jan Appelman, Arjan Budding, Matthijs van
den Brink, Erwin de Bruin, Alice Fermont, Roberta Hofman-Caris, Warry
Meuleman, Leon Korving, Ton Peters, Jan Roelsma, Peter Schipper,
Marie-José van de Vondervoort, Tea de Vries, Egbert Zaadstra.
VORMGEVING Ronald Koopmans WEBBEHEER Tim Koorn.
ADVERTENTIEVERKOOP Daan Mooijman, h2o@mooijmanmarketing.nl,
070-3234070. DRUK Veldhuis Media, Raalte.
ABONNEMENTEN secretariaat@h2o-media.nl, 070-3222765.

NR 9 OKTOBER 2021

• Na Covid is Aquatech eerste rendez-vous voor
watertechindustrie
• Afvalwater zuiveren met actiefkool van hout
• MTD en De Dommel introduceren de Waterbank
• Elektrochemische methode voor productie zuivere
waterstofperoxide
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waterstofleidingen
• Ambitieus Holland Water wil van servet naar tafellaken
• Wetlantec haalt lozingsnorm met natuurlijk
zuiveringssysteem in Almere
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• Rwzi: zoetwaterbron voor de toekomst?
• Bodemenergie naast drinkwaterwinning in stedelijke
ondergrond
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Herman Wijffels

‘GEEF ZEEËN
EN RIVIEREN
EEN STEM
IN HET
POLITIEKE
DEBAT’
TEKST DORINE VAN KESTEREN
FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Herman Wijffels strijdt
met ‘Grootouders voor
het Klimaat’ voor een
gezonde bodem. Volgens
de invloedrijke CDA’er,
voormalige bankier en
SER-voorzitter is het
hoog tijd voor nieuwe
landbouwmethodes.
Ook moeten we op een
andere manier gaan
kijken naar de inrichting
van ons land. ‘De zeespiegelstijging is het
leidende principe.’

H
‘ De tijd is voorbij
dat de mens zich
verheven kan
voelen boven de
natuur en deze
naar hartenlust
kan uitputten’

HERMAN WIJFFELS

B

ij de kenmerken ‘CDA’, ‘Rabobank’
en ‘boerenzoon uit Zeeuws-Vlaanderen’ denk je niet direct aan natuur,
spiritualiteit en filosofie. Toch haalt
Herman Wijffels daar zijn levensvisie
vandaan. Die komt erop neer dat hij
zich als mens verbonden voelt met een groter
geheel. ‘Planet first!’, is al decennia zijn credo.
Een boodschap die niet altijd even populair
was, maar aanhang wint nu de gevolgen van de
klimaatverandering zichtbaarder worden, met
afgelopen zomer bijvoorbeeld de extreme hitte
in de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Europa
en de overstromingen in Limburg, België en
Duitsland. “Als we op de oude manier verder
gaan, lopen we onherroepelijk vast. De tijd is
voorbij dat de mens zich verheven kan voelen
boven de natuur en deze naar hartenlust kan
uitputten. De opdracht is om een manier van
leven en werken te ontwikkelen die meer in
harmonie is met de aarde.”
Hij verwijst naar de Franse wetenschapsfilosoof
Bruno Latour, die vindt dat ‘niet-mensdingen’,
zoals zeeën, rivieren, dieren en bossen, dezelfde juridische status hebben als mensen. “Dat
betekent dat zij een stem moeten krijgen in
het politieke debat en onze rechtsstaat. Latour
pleit dan ook voor een Parlement der Dingen.
Daarmee zorg je dat we gaan luisteren naar
onze ecosystemen en dat deze een plaats krijgen in beleidsafwegingen. In Nederland is een
groep filosofen, kunstenaars en wetenschappers met dit idee aan de slag gegaan. In De
Ambassade van de Noordzee onderzoeken zij of
de Noordzee een eigen status kan krijgen.”

In Den Haag is de sense of urgency nog niet
erg aanwezig, lijkt het.
“De ideeën voor een toekomstbestendige
inrichting van de samenleving en de economie
liggen voor het grijpen, maar het is een e
 norme
opgave voor de politiek om de lijnen uit te zetten. Dat komt doordat dit over de lange termijn
gaat en moedige beslissingen vraagt. Ik trek
weleens de vergelijking met wat we hebben
gedaan in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw. Nadat de ergste naweeën van de Tweede
Wereldoorlog waren verwerkt, wilde men de
welvaart eerlijker verdelen. De opbouw van de >
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HERMAN WIJFFELS

verzorgingsstaat was een
nationaal project, waar
het hele politieke veld zich
achter schaarde, van links
tot rechts. De transities
naar duurzame energie,
duurzame landbouw en een
circulaire economie moeten
het nieuwe nationale project worden.”

Maar van de verzorgings
staat werd iedereen beter.
Nu moeten burgers hun
vliegreizen en balletje
mayo inleveren.
“Het is mogelijk om deze
transities in te vullen op
een manier waar individuele burgers beter van
worden. Neem de energie
transitie. De voorraden
fossiele brandstoffen lagen
opgeslagen in de aardkorst
om ons te helpen ontwikkelen naar het huidige
niveau. Zodat we met de
kennis en technieken die
we nu hebben, kunnen
overschakelen naar een
ander systeem. Vaak
wordt gezegd ‘Het moet
van het klimaatakkoord
van Parijs’ en wordt de
suggestie gewekt dat alle
investeringen – die je over
twintig jaar kunt afschrijven – vandaag moeten
worden gedaan. Een heel
negatief frame dus, en de
positieve potentie komt
niet aan bod. Terwijl die er
wel degelijk is: we nemen
afscheid van een energiesysteem dat onze omgeving
in alle opzichten vervuilt en
kunnen gaan oogsten uit
schone, oneindige bronnen.
Bovendien komt de nieuwe
energievoorziening met

lokale opwekking in handen
van de burgers zelf. Daar
wordt het beter op – niet
slechter!”
Gezonde bodem
Wijffels’ nieuwste project
is ‘Grootouders voor het
Klimaat’, waarvan hij ambassadeur is. In juni bood
hij namens 221 boeren- en
milieuorganisaties een manifest aan op het Binnenhof.
Dit manifest dringt aan
op meer aandacht voor de
bodem. Want zonder gezonde bodem geen gezonde
voeding – en dus geen gezonde volgende generaties.
“Het landbouwsysteem
is gebouwd op maximale
productie en het gebruik
van kunstmest, zware
machines en gewasbeschermingsmiddelen zet de
bodem onder druk. Daardoor zijn de vruchtbaarheid
en vitaliteit van de bodem
verschraald. We moeten
dus afscheid nemen van
de traditionele landbouwmethodes en terug naar
het natuurlijke systeem,
waarbij de bodem zelf het
werk doet. Een gezonde
bodem, waarin wormen en
allerlei andere organismen
leven, is de sleutel voor de
teelt van gewassen. Een
gezonde bodem houdt ook
langer water vast. Daardoor
hoeven boeren in droge tijden minder snel een beroep
te doen op het grondwater
voor beregening. En als we
de kwaliteit van de bodem
verbeteren, verbetert in
het verlengde daarvan ook
de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en

vermindert de stikstofuitstoot.”

Ga er maar aanstaan, als
boer.
“Dit is een langetermijnverhaal en niet iets wat de
boeren alleen moeten doen.
Nee, dit is een gezamenlijke
opgave voor de landbouwsector, de overheid, de
toeleverings- en verwerkingsindustrie, supermarkten en consumenten. Er is
een prijssetting nodig waarin boeren kunnen leven
van voedingsmiddelen die
gezond zijn geproduceerd.
Dat kan bijvoorbeeld door
het aantal schakels tussen
boer en consument terug te
brengen, waardoor een deel
van de consumenteneuro’s
vrijvalt voor de boer.
Er onstaan steeds meer
mooie lokale initiatieven.
Het bekendste zijn de
Herenboeren, waarbij een
coöperatie van burgers een
stuk grond koopt en daar
een boer bij zoekt die op de
gewenste manier voedsel
produceert. Er zijn ook beleggers die grond aankopen
en als voorwaarde voor het
verpachten stellen dat daar
zorgvuldig biologisch wordt
geboerd.
Een probleem is wel dat
boeren die overstappen van
reguliere naar biologische
landbouw, drie jaar lang
moeten afzien van externe
input, zoals kunstmest.
Maar dan mogen hun
producten nog niet worden
voorzien van een label dat
een hogere prijs rechtvaardigt. Om dat op te lossen,
kan de overheid s ubsidies

ontwikkelen voor de transitieperiode. Of banken
kunnen zeggen: tijdens die
drie jaar hoef je nog niet af
te lossen op je lening.”

‘Transities naar duurzame
energie, duurzame
landbouw en een circulaire
economie moeten het
nieuwe nationale project
worden’

Uw eigen Rabobank is
anders niet altijd even
soepel in dit soort zaken.
“Ik ben daar al 22 jaar weg,
dus ik heb daar allang niets
meer over te zeggen. Vanuit
de verte zie ik dat men nadenkt over hoe het anders
moet, maar het klopt dat
ze bij financierbaarheid van
verduurzaming nog vaak
denken langs de oude stramienen.”
U vindt ook dat we op een
andere manier moeten
kijken naar de ruimtelijke
inrichting van ons land. Is
het verstandig om – tegen
het advies van het water
schap in – een wijk met
vierduizend woningen te
bouwen in de Zuidplas
polder tussen Gouda en
Moordrecht? Een van de
laagstgelegen delen van
Nederland, ongeveer zes
meter onder NAP?
“Nee.”
Waar moeten die miljoen
huizen dan wel komen?
“Of er daadwerkelijk zoveel
nieuwe woningen nodig
zijn, is nog onderwerp van
discussie. Maar zeker is dat
het er honderdduizenden
zijn. Het leidende principe
hierbij is dat de zeespiegel
stijgt. We moeten er ernstig
rekening mee houden dat
het op lange termijn – een
periode van honderd jaar –
problematisch wordt om >
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bodem houdt
water langer
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HERMAN WIJFFELS

Herman Wijffels (1942) studeerde economie aan de Katholieke
Hogeschool Tilburg. Daarna werkte hij bij het ministerie van
Landbouw en bij werkgeversorganisatie NCW. In 1981 stapte hij
over naar Rabobank Nederland, waar hij van 1986 tot 1999 voorzitter van de hoofddirectie was. Na zijn vertrek bij de Rabobank
werd Wijffels voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hij
was ook enige tijd voorzitter van Natuurmonumenten.

‘ De waterschappen zijn
de oudste
bestuurslaag
van Nederland.
We moeten
zuinig zijn op
dat bestel’
droge voeten te houden in
delen van het westen van
Nederland. En dan ligt voor
nieuwbouw een verschuiving naar het oosten, naar
hoger gelegen delen, voor
de hand. In het westen zou
ik eerder inzetten of transformatie en verdichting.
Zomaar huizen bouwen
waar er ruimte is en waar
de werkgelegenheid en
infrastructurele verbindingen zijn, dat is niet slim.
Daar moeten brede, goed
onderbouwde afwegingen
plaatsvinden.”

En het plan om de
Markerwaard in te
polderen, dat sommigen
opnieuw van stal halen?
“Daar zie ik weinig heil
in. Zowel natuur- als de
zeilliefhebbers zullen daar
enorm tegen opponeren.

We hebben daar nu net de
Markerwadden gerealiseerd. Mijn punt is dat we
ons land moeten inrichten
met meer inlevingsvermogen in de omgeving, zoals
Latour zegt. Hoe kunnen we
het grondgebied het beste
gebruiken? Welke stukken
zijn geschikt voor woningbouw, voor natuur, voor
industrie? Wat is vrucht
bare landbouwgrond?”

Als ‘Niet alles kan overal’
inderdaad het uitgangs
punt wordt, ontkom je niet
aan pijnlijke beslissingen.
“Nederland heeft heel lang
op de toer gezeten dat de
landbouw zo groot mogelijk
moest worden. Daarvoor
moesten woeste gronden
worden ontgonnen en dat
is te ver gegaan. Delen
zullen dus op lange termijn

(Advertenties)

niet houdbaar blijven als
landbouwgrond. Sommige
hoge zandgronden zijn
beter geschikt voor natuur
dan voor landbouw. Hetzelfde geldt voor bepaalde
laaggelegen veengebieden,
waar voortdurend water
moet worden weggepompt,
waardoor het veen inklinkt
en de bodem daalt.”

Hoe kijkt u naar het
initiatiefwetsvoorstel
van GroenLinks en D66
om de geborgde zetels in
de waterschappen af te
schaffen? Het idee is dat
het steeds meer gaat over
het algemeen belang van
de klimaatverandering.
Dat staat op gespannen
voet met de zetels voor
specifieke belangen
groepen.
“De waterschappen zijn de
oudste bestuurslaag van
Nederland. We moeten zuinig zijn op dat bestel, want
het heeft door de eeuwen
heen prima g
 efunctioneerd.
Dat betekent dat ik voorzichtig zou zijn met ingrijpende veranderingen.
Daarnaast zitten niet alle
waterschappen in dezelfde situatie. Van sommige
waterschappen is het overgrote deel van hun werkgebied agrarisch. In zo’n
context lijkt het mij niet gek
dat de mensen die daar
hun bedrijvigheid hebben
en voor hun hele hebben
en houden afhankelijk zijn
van de manier waarop daar
wordt omgegaan met water,
een behoorlijke vinger in de
pap hebben. Die belangen
zijn toch echt anders en van

groter gewicht dan bijvoorbeeld van burgers die in
een appartement wonen in
een nabijgelegen stad.”

De belangen kunnen
tegenstrijdig zijn. Denk
aan de kwestie van een
laag waterpeil om het land
droog te maken, terwijl de
natuur vernatting vraagt.
“Laat ik het zo zeggen: het
doel waarvoor de grond in
een beheergebied wordt
gebruikt, moet terugkomen
in de bestuursstructuur van
het waterschap in kwestie.
Dus als er grote oppervlakten natuur zijn, dan
moet die natuur een stem
krijgen. Inderdaad, zoals in
het Parlement der Dingen.”
Tot slot: wat zijn uw drijf
veren? Op uw leeftijd kunt
u ook lekker gaan lezen of
tuinieren, om maar wat te
noemen.
“Ik sta in het leven met de
opvatting: als je hier toch
rondloopt, maak er dan wat
van en lever je bijdrage.
En zolang ik de energie en
capaciteiten heb om mee te
denken over hoe het in de
volgende ronde zou kunnen
en moeten, dan doe ik dat.
De taakomschrijving voor
mijn tachtigste levensjaar
is dat ik mijn overtuigingen
en levenslessen deel met
iedereen die het horen wil.
Dat doe ik nu, in dit interview, maar ook in bestuurlijke rolletjes, lezingen en in
klankbordgesprekken met
mensen uit politiek, beleid
en bestuur. Zo probeer ik
de brede duurzaamheidsbeweging te steunen.” •
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“there is more to a bubble than meets the eye”
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DIVERSITEIT IN DE WATERSECTOR

VROUWEN IN DE
WATERSECTOR

DIVERSITEIT
IN DE WATERSECTOR

DEEL 2

‘ DIJKGRAAF,
DIRECTEUREN
EN DAGELIJKS
BESTUUR:
ALLEMAAL
MANNEN’

CORIEN LAMBREGTSE | BEELD ISTOCKPHOTO

Petra Kamsma

Sara de Boer

Yolande van der
Meulen

De watersector is nog steeds
een mannenwereld, al begint
dat wel te veranderen. Het
aandeel vrouwelijke bestuurders en leidinggevenden in de
sector stijgt, nu het aandeel
vrouwen op de werkvloer
nog. Wat is er nodig voor de
opmars van vrouwen in de
watersector?

H

et aantal vrouwelijke
dijkgraven daalde de
afgelopen vijf jaar van vijf
naar drie, op een totaal
van 22. Het aantal vrouwelijke directeuren van
de tien drinkwaterbedrijven daalde
van vijf naar vier. En het aandeel
vrouwen in de waterschappensector
(in totaal 13.736 werknemers) wil
maar niet groeien: het ligt al tien jaar
rond de 30 procent, zo blijkt uit de
tweejaarlijkse HR-monitor van het
Arbeidsmarkt- & Ontwikkelingsfonds
Waterschappen.
Tot zover het sombere nieuws, want
hoopgevende trends zijn er ook. Met
het aantal vrouwelijke bestuurders
en leidinggevenden in de sector gaat
het de goede kant uit. Sinds 2019
bezetten vrouwen een kwart van de

zetels in de algemene besturen van
de 22 waterschappen; in 2016 20,7
procent. En het aantal vrouwelijke
secretaris-directeuren steeg van drie
naar zes. Het percentage vrouwelijke
leidinggevenden in de waterschappensector is in tien jaar tijd zelfs
verdubbeld: van 16 naar 32 procent,
zo blijkt uit de HR-monitor. Veel
waterschappen zetten zich ervoor in
dat het aantal vrouwen in de sector
fors omhooggaat.
Beeldvorming
Een waterschap dat er uitspringt,
is Aa en Maas: 40 procent van de
leidinggevenden is vrouw. Twee
van die leidinggevenden zijn Petra
Kamsma, hoofd afdeling Handhaving
en Crisisbeheersing, en Sara de Boer,
hoofd afdeling Beleid en Advies. Zes
jaar geleden volgden ze samen met
tien andere jonge collega’s het eerste
interne, anderhalf jaar d
 urende
programma Leiderschap in je Loopbaan (LIJL) van Aa en Maas. Kort
daarna maakten beiden de overstap

naar een leidinggevende functie.
Kamsma: “Het is geen harde beleidsdoelstelling om het percentage
vrouwelijke medewerkers en leidinggevenden te verhogen. De focus ligt
op persoonlijk leiderschap. We willen
dat iedereen de kans krijgt om het
maximale uit zichzelf te halen. Ik heb
zelf die kans gekregen en als leidinggevende stimuleer ik anderen om ook
het beste uit zichzelf te halen.”
Ze vindt het belangrijk dat er meer
vrouwen komen werken op afdelingen
waar voorheen alleen mannen werkten, zoals beheer & onderhoud en
toezicht & handhaving. “Een belangrijke factor is de nieuwe instroom. Die
instroom is er pas als meer meiden
voor een technische opleiding kiezen.
Ik heb daar gesprekken over met de
opleidingen. Hoe kun je een studie
of beroep aantrekkelijker maken
voor meisjes? Daar is zeker winst te
behalen.”
Een andere factor is de beeldvorming.
“Het is belangrijk welke foto’s wij op
onze website en bij vacatures plaatsen. Laten we alleen witte mannen op
leeftijd zien of ook vrouwen die met
hun laarzen in het water staan?”
Diversiteit start bij een betere
man-vrouwverhouding, maar gaat
volgens Kamsma veel verder. “Diversiteit gaat over allerlei verschillen,
zichtbaar en onzichtbaar. Verschillen
in huidskleur, religieuze achtergrond,
mogelijkheden en kwaliteiten. Iedereen heeft onbewuste vooroordelen
die doorwerken in de samenwerking,
communicatie, werving en selectie.
Door ons daarvan bewust te worden,
werken we aan een inclusieve cultuur,
waarin iedereen zich thuis kan voelen.
Maar simpel is dat niet. Er is nog heel
veel werk te doen.”
Rolmodel
Haar collega Sara de Boer sluit daarNR 9 OKTOBER 2021

bij aan: “Als waterschap zouden we
een afspiegeling moeten zijn van de
maatschappij. We doen het aardig op
het managementsniveau, maar op het
niveau van directie en bestuur kan het
beter, want onze dijkgraaf, directeuren
en het dagelijks bestuur zijn allemaal
mannen.”
Om de diversiteit te vergroten, is het
volgens haar belangrijk om niet alleen
te kijken welke kandidaat het best
gekwalificeerd is, maar ook welke
kandidaat aanvullende competenties
en kwaliteiten bezit. “Door breder te

‘Als waterschap
zouden we een
afspiegeling
moeten zijn van de
maatschappij’
kijken, voorkom je dat je mensen aanneemt die op jezelf lijken en kom je uit
het oldboys-netwerk.”
Ieder mens verdient volgens haar de
kans om zijn talenten te ontwikkelen.
“Door het leiderschapstraject te
volgen, heb ik zowel aan mezelf als
aan de organisatie laten zien wat
mijn talenten en kwaliteiten zijn. Ik
twijfelde of ik me zou door-ontwikkelen als strategisch adviseur of de
stap naar een leidinggevende functie
zou maken. Toen er halverwege het
leiderschapsprogramma een leiding
gevende functie vrijkwam, was de
keuze snel gemaakt.”
Ze hoopt dat zij een rolmodel is voor
andere vrouwen in de organisatie. “Ze
kunnen aan mij zien dat het mogelijk
is om een leidinggevende functie te
hebben en je te blijven ontwikkelen,
ook in combinatie met een gezin.”
Anders selecteren
Yolande van der Meulen is de enige
vrouw in de vierhoofdige directie van
Waterschap Rivierenland (WSRL). Dat

is ze wel gewend, maar de maatschappelijk rol van het waterschap
vraagt in haar ogen een diverse
samenstelling van organisatie en
bestuur. “Diversiteit zorgt ervoor dat
je vanuit meerdere perspectieven naar
vraagstukken kijkt. Misschien leidt
dat niet eens tot een betere oplossing,
maar die oplossing wordt dan wel
breder gedragen.”
Ze merkt in de praktijk hoe moeilijk
het is om diversiteit vorm te geven.
“Een kwart van onze medewerkers
is vrouw. Voor het management is
de doelstelling 50/50, we zitten op
70/30. Maar hoe krijgen we die cijfers
omhoog?”
WSRL heeft geen voorkeursbeleid.
“Een kandidaat wordt niet geselec
teerd omdat ze vrouw is, maar omdat
de kandidaat de beste is en goed in
het team past. Tegelijk weten we
allemaal dat er bij de selectie subjectieve oordelen meespelen. Bij
diversiteit gaat het erom dat je iemand
kiest die de beoogde kwaliteit en
kennis heeft, maar ook andere competenties en vaardigheden meebrengt.
Er zijn voorbeelden van organisaties
die de sollicitatieprocedure anonimiseren en op die manier de diversiteit
verhogen.”
Het binnenhalen van vrouwen is een
uitdaging, het binnenhouden eveneens,
zeker nu de arbeidsmarkt aantrekt.
“We hebben sinds kort een vrouwennetwerk binnen WSRL. Veel vrouwen vinden het fijn om vrouwelijke
collega’s te ontmoeten en elkaar aan
te moedigen. Hopelijk helpt het om
een organisatie te zijn waar iedereen
zich welkom voelt en het beste uit
zichzelf kan halen.”
Zolang de man-vrouwverhouding niet
50/50 is, blijft Van der Meulen diversiteit onvermoeibaar op de agenda
zetten. “Diversiteit ontstaat niet vanzelf. Het begint bij bewustwording.” •
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(Advertorial)

Waterschappen en gemeenten worstelen met de uitdagingen
rondom het schrijven en up-to-date houden van software voor
de technische installaties voor waterbeheer. Dit door toenemende
eisen en normen op het gebied van veiligheid en een kortere
levenscyclus. Herkenbaar?
Terwijl veel (grote) gemeenten vakspeciﬁeke software gebruiken, maken waterschappen vanuit de historie veelal
gebruik van eigen software. In de praktijk blijkt het een steeds grotere uitdaging om deze software in de lucht te houden. “Een oorzaak is de sectorspeciﬁeke
kennis die nodig is om software te schrijven voor poldergemalen en pompinstallaties. Voor waterschappen is speciﬁeke

kennis noodzakelijk,” aldus Jacob
Groeneveld van Mous Waterbeheer.
“Wij zien als waterpartner steeds
vaker dat waterschappen en gemeenten
afstappen van eigen software.”

STRATEGISCHE BESLISSING
Het afscheid nemen van eigen software
is een strategische beslissing, maar wat
dan? De oplossing ligt in de kern van het

‘Voor sectorspeciﬁeke
software is
kennis van
waterbeheer
noodzakelijk’

probleem: specialistische kennis en continuïteit op lange termijn. “Juist een partij
die het volledige portfolio omvat,
beheerst de technische kennis die noodzakelijk is om met verstand van zaken software te schrijven voor waterschappen.”
Het vergt inhoudelijke kennis van technische installaties voor de volledige
waterhuishouding, van stuwen, gemalen
en bergbezinkbassins tot poldergemalen
en pompinstallaties. Alleen dan kun je
werkelijk vanuit de klantvraag werken
en op basis van praktijkervaring en technische kennis een ontwikkelteam samenstellen voor een slimme, pragmatische
en toekomstbestendige oplossing.

BEST PRACTICES IN WATERBEHEER
Met ruim 30 jaar inhoudelijke ontwikkelervaring biedt het team van Mous Waterbeheer de waarborg die nodig is. ‘We hebben samenwerkingen en rechtstreekse
contacten met de ontwikkelaars van de
fabrikanten, zoals Siemens, Phoenix en
Mitsubishi. In de loop der jaren is een
waardevolle bibliotheek opgebouwd en
zijn we in staat onze klanten te laten
proﬁteren van best practices.” Deze bibliotheek, in combinatie met de modulaire
opbouw, waarborgt de toekomst van een
ontwerp. “Mous Waterbeheer beschikt
over de bouwstenen voor elke toepassing
in waterbeheer. De klantspeciﬁeke
conﬁguratie vormt daarbij als het ware
het cement, waardoor er altijd maatwerk
geboden wordt. Het draagt bij aan
efﬁciënt programmeren en borgt de
betrouwbaarheid van in de praktijk
bewezen software.” Jacob Groeneveld:
“Regelmatig zien we dat partijen vastlopen bij het oplossen van vraagstukken.
Voor onze collega’s is wat ze doen vaak
vanzelfsprekend, maar op die momenten
blijkt software schrijven voor waterbeheer toch een vak apart.” n

WILT U MEER WETEN?

Jacob Groeneveld

Neem contact op met Klaas Jan Dijkstra
of Jacob Groeneveld. Ga naar
mouswaterbeheer.nl/contactpersonen
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‘ONDERZOEK MET
MAATSCHAPPELIJKE
RELEVANTIE’

Martin Korevaar (36), onderzoeker
binnen het team Water Treatment
and resource recovery bij
KWR Water Research Institute
Locatie: thuiswerkplek in Leerdam

WIE
Hij vond biologie een leuk vak en het
– functioneren van het - menselijk
lichaam interessant. Daarom koos
Martin Korevaar na zijn eindexamen
middelbare school voor een studie
biomedische technologie aan de
TU Eindhoven. Gaandeweg bleken het
modelleren, de technische kanten
hem meer te liggen dan de medische.
Dáár wilde hij in verder, de onderzoekskant op, een onderwerp met
maatschappelijke relevantie. En in de
stad waar hij kon blijven wonen.
Hij zocht en vond een promotieplek
in een onderzoek naar de manier
om minder energie te gebruiken bij
het produceren van voedsel, een
samenwerkingsproject tussen de
faculteit scheikundige technologie
van de TU en Wageningen UR. “Zo’n
combinatie van wetenschappelijk
onderzoek met concrete toepassingen
in de praktijk van een onderwerp dat
ertoe doet.” Zes jaar geleden kwam
hij al gauw bij KWR terecht, het bedrijf
dat voortdurend onderzoek doet naar
de kwaliteit – en borging - van schoon
drinkwater onder het motto ‘bridging
science to practise’.
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TEKST BARBARA SCHILPEROORT

WAAR
“Aan mijn computer. Uiteraard. Want
mijn werk bestaat uit data-analyse en
modelleren. Het klassieke modelleren gaat uit van het observeren van
experimenten, het beschrijven van wat
je ziet in wiskundige formules om met
behulp daarvan processen te voorspellen en ontwerpen. Nu meten we
constant wat er gebeurt, gedurende
het hele proces, van begin tot eind, en
dat biedt mogelijkheden. Met behulp
van artificial intelligence en machine
learning kunnen we op basis van alle
verzamelde data betere voorspellingen doen. Sensoren worden steeds
beter, het opslaan van gegevens en
sensordata gebeurt steeds sneller,

YOUNG WATERPROFESSIONALS

Eigen waterbeheersoftware
een steeds grotere uitdaging

eenvoudiger, wordt steeds toegankelijker. We zijn nog lang niet aan het
eind van alle mogelijkheden.”
Zo ontwikkelt hij voor waterleidingbedrijven modellen ten behoeve van het
verwijderen van organische microverontreinigingen (als gevolg van medicijnen en pesticiden). En voor bedrijven
in de Rotterdamse haven onderzoekt
hij hoe stoffen uit het afvalwater van
het ene bedrijf kunnen worden gewonnen als grondstof voor een ander
bedrijf. “Onderzoeken, modelleren,
het toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk, maatschappelijk
relevant werk. Het is allemaal precies
wat ik wil.”

(TOEKOMST)DROOM
“Dat mijn jonge kinderen goed terecht
komen en ik ze help waar ik kan. Dat
drijft mij het meest. Ook om die reden
wil ik aan iets werken dat ertoe doet.
Niet alleen hier maar ook elders, in
andere delen van de wereld waar het
leven zoveel slechter is. Een beetje
bijdragen aan een betere wereld. Dat
heb ik zelf van mijn ouders meegekregen. Op mijn beurt wil ik dat aan mijn
kinderen doorgeven.” •
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Grote stap in ketenaanpak medicijnresten:

M

MEDICIJNRESTEN

‘Samenwerking
en kennisdeling
creëren een
enorme
versnelling’

TEKST KEES JAN VAN KESTEREN
ILLUSTRATIE RONALD KOOPMANS/ISTOCKPHOTO

Marc de Rooy

Judith Hoogenboom

14 FULL-SCALE
DEMOPROJECTEN
Ieder jaar komt er via het riool circa
190 ton aan medicijnresten in het
oppervlaktewater. De komende twee
jaar wordt een belangrijke stap gezet in
de strijd tegen medicijnresten. Om ze
beter uit het rioolwater te verwijderen,
beginnen 11 waterschappen op
14 waterzuiveringen met full-scale
demonstratieprojecten.
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Paul Versteeg

N

egentig procent van de medicijnresten die in het water terecht
komen, vindt zijn oorsprong bij
mensen thuis. De rest komt uit
ziekenhuizen. Via bijvoorbeeld
ontlasting komen de resten in het
riool en de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Meer dan een derde van de medicijnresten kan
daar niet goed worden afgebroken. Het belandt
in de beken, rivieren en meren van het land en
heeft gevolgen voor de flora en fauna aldaar.
“Dit probleem kan niet door één partij worden
opgelost”, zegt Marc de Rooy, al vanaf het
begin (2016) trekker van de Ketenaanpak
Medicijnresten uit Water en werkzaam voor het
ministerie van Infrastructuur & Waterschap
(IenW). De gezamenlijke programmatische
aanpak is het idee achter de ketenaanpak.
Deze is door het ministerie van IenW opgezet
en brengt de watersector, de zorgsector en
de farmaceutische sector samen om ze bij te
laten dragen aan een oplossing. In totaal is er
ruim 65 miljoen euro beschikbaar. De Rooy:
“We richten ons daarbij niet op de schadelijke
invloed van één bestandsdeel van de medicijnen, maar formuleren een aanpak voor de
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hele productgroep. Dat voorkomt enorm veel
discussies en leidt tot snellere resultaten.”
“Dat betekent ook dat de partijen niet naar
elkaar kijken of wijzen, maar zelf stappen
zetten om hun aandeel in de aanpak te
vergroten”, stelt Judith Hoogenboom. Zij is
transitiemanager bij bureau VanWaarde en
begeleidt de ketenaanpak, die dit jaar was
genomineerd voor de Future Policy Award van
de World Future Council. De nominatie werd
niet bekroond met een prijs, maar toont de
internationale waardering voor de Nederlandse aanpak.
De ketenaanpak kwam tot stand op het
moment dat meerdere waterschappen al
eigen onderzoeken deden naar het medicijnresten-probleem. “Wij waren ook al bezig en
hadden zelfs concrete plannen geformuleerd
en gelden gereserveerd”, vertelt Paul Versteeg
van Hoogheemraadschap Rijnland en deel
nemer aan de ketenaanpak. In Rijnland gaat
dit jaar het eerste van 14 full-scale demonstratieprojecten op rwzI’s van start. “Maar
de transparantie van de ketenaanpak en de
inhoudelijke samenwerking met andere waterschappen is echt wel een meerwaarde.”>

20

MEDICIJNRESTEN
(Advertentie)

De Rooy stelt dat er in Nederland
ongeveer 80 à 100 rwzi’s als hotspots
voor medicijnresten gelden. “Als het
door de inzet van betere technieken
lukt om die zuiveringen te verbeteren,
zetten we dus al een hele grote stap.”
Hoogenboom merkte dat waterschappen kansen zagen om met aanvullende
zuivering de waterkwaliteit te verbeteren. “Ze waren zeer bereid daarin
samen op te trekken om van elkaar te
leren.”
Financieel gesteund door het ministerie van IenW hebben 11 waterschappen
het voornemen om innovatieve technieken full-scale te gaan toepassen op
veertien waterzuiveringen Er zal worden gekeken naar methodes als actieve koolfiltratie en ozonbehandeling of
een combinatie. De projecten hebben
een minimale looptijd van tien jaar,
waarvan de eerste twee jaar gebruikt
mogen worden om het zuiveringsproces te optimaliseren. Doel is tenminste
70 procent van de circa 20 gedefinieerde gidsstoffen uit het water te zuiveren. De Rooy: “Nu willen we ervaring
opdoen met deze zuiveringsmethodes
en ontdekken waar waterschappen in
praktijk tegenaan lopen bij full-scale
toepassingen. Ook willen we weten hoe
we het effect van de betere zuivering
terugzien in de waterkwaliteit.”
PACAS in Leiden-Noord
Hoogheemraadschap Rijnland bijt
dit jaar het spits af op de zuivering in
Leiden-Noord. Er zal worden gewerkt
met PACAS, actief kool in fijne poedervorm. Het idee is dat geneesmiddelen
zich binden aan de kool, vervolgens
achterblijven in het slib en met het slib
worden verbrand. Versteeg: “De keuze
viel op deze techniek omdat het minder
investeringen vraagt dan de toepassing
van ozon, waarbij de medicijnresten in

stukjes worden geknipt, en het beste
past op onze bestaande installatie.”
De eerste twee jaar van de proef zal
Rijnland vooral kijken naar de dosering
van het koolstof en naar de effecten
van de toegevoegde kool op het
primaire proces: de bacteriële zuivering. “Uit eerdere proeven met deze
techniek, in Papendrecht en in Zwitserland, leiden we af dat de doelstelling
van 70 procent verwijdering haalbaar
moet zijn”, verwacht Versteeg.
De Rooy noemt de demonstratieprojecten ‘een megasucces’. En niet alleen
omdat verbetering van de zuivering tot
een duidelijke afname van de medicijnresten in het oppervlaktewater kan
leiden. “Vooropgesteld, het aanpassen
van zuiveringen kost tijd. Maar samenwerking en kennisdeling creëren een
enorme versnelling. De demonstratieprojecten moeten duidelijkheid geven
over welke zuiveringsmethode het
meest effectief is en zelf al substantieel bijdragen aan het verwijderen van
medicijnresten.”
Versteeg kijkt geïnteresseerd naar de
uitkomsten van de andere proefprojecten en is vooral benieuwd naar de
resultaten van gecombineerde zuive
ringsmethodes. “Daar zouden we
concreet ons voordeel mee kunnen
doen. Maar wat we naast verbetering
van de eigen zuivering nodig hebben, is
meer aandacht voor dit onderwerp in
binnenlandse en buitenlandse gebieden stroomopwaarts. De medicijnresten komen immers niet alleen aan het
einde van de Rijn in het water.”
Begrip
Essentieel onderdeel van de ketenaanpak was dat niet alleen waterzuivering
de oplossing van het probleem kon
zijn. “Omdat je medicijnen niet wilt
verbieden en er dus altijd resten in het

‘De zorgsector
dacht in eerste
instantie echt niet
dat ze een probleem
veroorzaakte door
medicijnresten weg
te spoelen’
water zullen komen, is een effectieve
waterzuivering onmisbaar”, meent De
Rooy. “Maar je wilt er vanzelfsprekend
ook voor zorgen dat er minder resten
in het riool komen.”
Daar komen de andere deelnemers
aan de ketenaanpak om de hoek
kijken. Vanaf het prille begin in 2016
zijn volgens Hoogenboom dan ook
spannende en felle gesprekken gevoerd. “Vertrouwen opbouwen kost
tijd. Voor vertrouwen is ook nodig dat
alle deelnemers acties opzetten. In
die gesprekken is uiteindelijk ook de
voorstelbare angst van waterschappen
weggenomen dat een betere zuivering
leidt tot een soort ‘license to pollute’.
Uiteindelijk is het vertrouwen gegroeid
dat alle deelnemers acties willen
ondernemen.”
Dat gebeurt naar het oordeel van De
Rooy en Hoogenboom ook. “De opgave
wordt echt door iedereen erkend”,
zegt Hoogenboom. “De zorgsector
dacht in eerste instantie echt niet dat
ze een probleem veroorzaakte door
medicijnresten weg te spoelen. Dat
probleembesef is gegroeid en heeft
tot hele concrete oplossingen geleid.

‘ In gesprekken is de
voorstelbare angst
van waterschappen weggenomen
dat een betere
zuivering leidt tot
een soort ‘license
to pollute’’

 potheken nemen medicijnen weer in en huisartsen
A
spoelen resten niet zomaar meer weg. De farmaceutische industrie is actief op zoek naar manieren om bij te
dragen en kijkt bijvoorbeeld naar flacongroottes.”
Misschien het grootste succes binnen de zorgsector is
de aanpak van de röntgencontrastmiddelen. Er komt in
Nederland circa 30 ton van deze middelen in het water
terecht. Om dit te verminderen, is onder meer geëxperimenteerd met plaszakken voor patiënten na een
CT-scan. Hoogenboom: “Maar je ziet ook dat ziekenhuizen hun werkwijze aanpassen en bijvoorbeeld kijken
of er niet überhaupt minder röntgencontrastmiddelen
gebruikt kunnen worden.”
Metafoor
De Rooy ziet de aanpak van de medicijnresten als een
metafoor voor de strijd tegen opkomende stoffen. “Rioolwaterzuiveringen zijn contactpunten tussen afval- en oppervlaktewater. Opkomende stoffen kun je er vroegtijdig
signaleren.” Daarbij neemt De Rooy de brede screening
en biologische monitoring bij de innamepunten door
drinkwaterbedrijven als voorbeeld. “Door je effluent in
de gaten te houden voordat effecten in het oppervlakte
water meetbaar zijn, kun je sneller vaststellen dat er
schadelijke stoffen via de rwzi in het water komen.”
De aanpak van de schadelijke stoffen wordt vervolgens
bepaald als de bron is vastgesteld door stroomopwaarts
in het riool te zoeken. “Ligt het probleem bij één bepaalde fabriek, is geen ketenaanpak nodig. Is het een stof die
heel breed wordt gebruikt, dan is productbeleid of een
aanpak met meerdere partijen effectief. Dat hebben we
volgens mij de afgelopen jaren wel laten zien.”•

DE VOORGENOMEN DEMONSTRATIEPROJECTEN:
Delfland
Rijnland
Aa en Maas
Aa en Maas
De Dommel
De Dommel
WBL (Limburg)

De Groote Lucht
Leiden-Noord
Oijen
Dinther
Hapert
Soerendonk
Simpelveld

Ozon + zandfilter
PACAS
PACAS
Ozon/PACAS
Upflow GAK
Ozon
PAK in Nereda

Rijn en IJssel
Amstel, Gooi en Vecht

Winterswijk
Horstermeer

Ozon
O3-STEP

De Stichtse Rijnlanden
De Stichtse Rijnlanden

Houten
Woerden

Ozon
Ozon of PACAS

Hollands Noorderkwartier Wervershoof
Noorderzijlvest
Garmerwolde

Ozon
A/B en Nereda

Rivierenland

PACAS

Groesbeek

Bron: Unie van Waterschappen
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GEA komt naar u toe!
Test de nr.1 decanter voor
slibontwatering
Onze centrifuge zorgt voor de best denkbare
resultaten bij communale slibontwatering en
de ontwatering van mest en digestaat. De hoogst
mogelijke g-krachten leiden tot de droogste koek
én leveren het schoonste centraat op. Test en
ervaar het zelf wat deze technologie aan
voordelen biedt! Wij komen bij u langs op locatie
met onze mobiele GEA Biosolids Decanter.

Maak nu een testafspraak:
E: Steven.deBoer@gea.com
M: +31 6 2112 8190
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COÖRDINATIE: MIRJAM JOCHEMSEN

Harbers:
afschaffen is
populistische
onzin
Foto Waterschap Rivierenland

CONCENSUSDEMOCRATIE

Ik neem geen blad voor de mond:
ik vind afschaffen van de geborgde
zetels populistische onzin. Die zetels
zouden ondemocratisch want oneerlijk zijn, en voor dubbele belangenbehartiging zorgen: zowel vanuit ‘geborgd’ als vanuit de politieke lijsten.
Maar van de gekozen bestuursleden
in mijn waterschap is slechts een
enkeling ondernemer. Nee, zelfs in de
VVD-fractie zitten ze niet. De invloed
van de geborgde zetels wordt bewust
overdreven. In de praktijk bepaalt
geborgd echt niet alles. Besluiten
worden vrijwel allemaal unaniem
genomen. Het waterschap is echt een
consensusdemocratie.

ONAFHANKELIJK
In mijn werk is het onhandig om met
een specifieke politieke richting geassocieerd te worden. Voor een politieke

ZETELDANS IN HET
WATERSCHAPSBESTUUR

Foto Robin Utrecht / ANP

PODIUM

Van Erkelens: einde
waterschap is een
dom mantra

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de
Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot om de geborgde zetels
in het waterschapsbestuur af te schaffen. Hoewel het label ‘niet
controversieel verklaren’ (omdat het kabinet demissionair is) anders
doet vermoeden, blijft dit onderwerp nog steeds zéér controversieel.
We vroegen Frank Harbers en Paul van Erkelens naar hun persoonlijke
kijk op deze kwestie. Harbers, stedenbouwkundige, is bestuurslid van de
Nederlandse Vereniging van Waterschapsbestuurders namens Bedrijven
en bezet een zetel voor de categorie ‘bedrijven’ in waterschap Rivierenland. Van Erkelens was 26 jaar lang dijkgraaf, en schreef daarna in 2020
mee aan het advies ‘Geborgd gewogen’ van de commissie Boelhouwer.

partij zou ik nooit in het waterschapsbestuur zijn gaan zitten. De geborgde
bedrijfszetel werkt drempelverlagend
en maakt me onafhankelijk. Soms ga
ik met de VVD mee, soms met de PvdA
of de Partij voor de Dieren. En het
risico op belangenverstrengeling is
juist kleiner, het is altijd transparant
waar een standpunt vandaan komt.

ERVARING
Natuurlijk hebben ondernemers niet
allemaal dezelfde belangen. Maar we
hebben een groot en specifiek netwerk. Wij worden als bestuurslid regelmatig gebeld vanuit het werkveld.
Die mensen weten echt niet bij welke
politieke partij ze aan zouden moeten
kloppen voor hun praktijkprobleem.
Uitzonderingen daargelaten mis ik
bij de algemene lijsten technische
deskundigheid, kennis van de effecten
van wet- en regelgeving en praktijkervaring. Je hebt juist mensen nodig die
snappen wat er speelt bij boeren en
bedrijven. Anders krijg je nooit draagvlak en uitvoerbare maatregelen.

KLIMAAT
Het argument dat verbreding van
waterschapstaken vanwege klimaatverandering en
-adaptatie afschaffing van geborgde
zetels noodzakelijk maakt, is gezocht en laat zien hoe ver een aantal
Kamerleden van de praktijk af staat.
Door mijn werk als stedenbouwkundige weet ik maar al te goed dat het
waterschap geen beleidsprimaat heeft
op dat gebied. Wij zijn maar een schakeltje. We brengen onze expertise in,
maar de integrale afweging blijft aan
de algemene politiek.
Afschaffing van de geborgde zetels
is het begin van het einde van de
waterschappen. Dat begon eigenlijk
al met de invoering van het lijstenstelsel. Als geborgd verdwijnt, hebben
waterschappen geen meerwaarde
en daarmee geen recht van bestaan
meer naast provincies. Welk probleem
lossen we eigenlijk op? Zijn we bezig
met belijdenispolitiek, of lossen we
problemen op waar mensen in het
gebied mee zitten? <<
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PARTIJEN DOEN HUN
WERK GOED

Als dijkgraaf, het langst bij Wetterskip
Fryslân, heb ik altijd prima samengewerkt met de geborgde zetels, laat
daar geen twijfel over bestaan. Maar
ik vind wel dat de steeds terugkerende
discussie over de geborgde zetels
een keer moet stoppen. De politieke
fracties in het bestuur hebben hun
waarde inmiddels bewezen. Zij zijn
uitstekend in staat om afgewogen
besluiten te nemen over de besteding
van de opgehaalde belastinggelden (in
Friesland was dat zo’n 140 miljoen per
jaar). Ze werken met goede programma’s en prima kandidaten. En er zijn
waardevolle contacten met de fracties
bij de andere overheden ontstaan.

DESKUNDIGE BELANGEN
BEHARTIGING
Geborgde zetels zouden meer deskundigheid vertegenwoordigen dan de parNR 9 OKTOBER 2021

tijen? Nou, dat vind ik nogal aanmatigend. Mensen met extra deskundigheid
vanuit hun werkveld kunnen ook op
gekozen partijzetels zitten. Bovendien:
door de schaalvergroting van de waterschappen zit er grote deskundigheid
in de ambtelijke organisatie. Zo nodig
halen we extra deskundigheid binnen.
Het waterschap kan natuurlijk niet afhankelijk zijn van de deskundigheid van
iemand op een geborgde zetel.
De partijen zijn in de afgelopen periode
heel goed in staat gebleken om ook
de belangen van bedrijfsleven, ongebouwd en natuur te behartigen. Als je
daar ook nog aparte zetels naast hebt,
maak je het naar mijn mening minder
transparant. Zeker nu in het hybride
systeem dat we hebben gecreëerd, de
geborgde en de algemene zetels steeds
meer door elkaar gaan lopen. Ik zie de
natuurzetels moeiteloos fuseren met
de fractie Water Natuurlijk, landbouwen bedrijfsvertegenwoordigers zie je
ook in de fracties van bijvoorbeeld CDA
en VVD. Is er dan nog behoefte aan
geborgde zetels?

FUNCTIONEEL ÉN POLITIEK
Ook blijft het functionele karakter van
het waterschap gewoon overeind met

het verdwijnen van geborgd. ‘Functioneel’ doelt op de taak, niet op de
bestuurssamenstelling.
Bij die taak wordt de klimaatverandering steeds belangrijker en gaat
het steeds meer over de ordenende
functie van water. Het waterschap is
deskundig op dat gebied en helpt de
andere overheden bij het nemen van
de juiste ruimtelijke beslissingen.
Dat wordt hoog gewaardeerd. Kom
nou niet aan met dat domme mantra
dat het verdwijnen van de geborgde
zetels het einde van het waterschap
gaat betekenen. Het waterschap met
zijn functionele taak en zijn eigen
belastingsysteem staat als een huis.
Het niet hebben van geborgde zetels
verandert daar niets aan, integendeel.
Reageren? Ideeën

Reageren? Ideeën? Ga naar
h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie.
Of heeft u iets te zeggen over een onderwerp
waarover we het in de waterwereld met elkaar
zouden moeten hebben? Neem contact op met
de redactie van H2O, redactie@h2o-media.nl.
Extra informatie
• Rapport Commissie Boelhouwer (Geborgd
gewogen)
• Brief van VNO-NCW en MKB-Nederland aan
de Tweede Kamer
• Verschillende artikelen op H2O Online

(ADVERTORIAL)

De Rolapac
drijflaagverwijderaar
zorgt voor een grote
reductie van de
schoonmaakkosten
van een rioolgemaal
en zorgt tevens
voor een grote C02
reductie.

(ADVERTORIAL)

Stedelijke gebieden krijgen steeds meer
te maken met het onstaan van drijflagen
in rioolgemalen. Hierbij klonteren vetten,
doekjes en andere onderdelen die niet
in het riool thuishoren aan elkaar. Deze
drijflagen veroorzaken hoge kosten
en de verwijdering ervan zorgt voor
ongewenste arbeidsomstandigheden.
De Rolapac drijflaagverwijderaar
laat deze drijflaag niet ontstaan en
zorgt voor een grote reductie van de
schoonmaakkosten van een rioolgemaal.
Daarbij staat ook de bijdrage aan een
duurzamer onderhoud centraal.

Schematische weergave
Rolapac Drijflaagverwijderaar

Rioolgemaal
Scheveningen

S

inds een aantal jaar zorgt Rioolgemaal Scheveningen omringt door
huizen aan de Haringkade in Den
Haag voor het afvoeren van het afvalwater
van de wijk Scheveningen. De installatie,
aangelegd in 2015, kan ruim 28.000 liter
water per minuut wegpompen door een
tweetal pompinstallaties met zuigmonden
onderin de pompkelder.
Het Hoogheemraadschap van Delfland
heeft samen met de Gemeente Den Haag
door middel van een uitgebreid programma
de opvang en transport van afvalwater in
de regio verbeterd. De laatste jaren wordt
in de regio veel bijgebouwd en in combinatie met de toename van hevige regenval
was een uitbreiding op het rioolstelsel een
voorwaarde om ook in de toekomst het
water te kunnen verpompen.
Het rioolgemaal Scheveningen wordt
beheerd door Delfluent Services, een
dochteronderneming van waterbedrijf

Evides wat duurzaamheid en milieu hoog
in het vaandel heeft staan.
Al snel na ingebruikname van het rioolgemaal Scheveningen bleek het beheer
van de pompkelder een grote uitdaging.
Het rioolgemaal blijkt regelmatig vast te
lopen door dingen die niet in het riool
thuishoren. Denk hierbij aan vochtige
doekjes,vaatdoekjes, frituurvet, maandverband en condooms. Deze vetten en
doekjes koeken dusdanig aan elkaar
dat een ‘drijvende vetlaag’ ontstaat
op het afvalwater wat het rioolgemaal

Kelder ingang

binnenstroomt. Dit zorgt voor dusdanig
vervuilde pompen dat de pompen het
afvalwater niet meer kunnen verpompen.
Als dit gebeurt is kans op overstort op
oppervlakte water van rioolwater een
groot risico wat belastend is omdat het
zuurstof gehalte in het water dan zakt wat
resulteert in vissterfte. Daarom wordt er
nu regelmatig een schoonmaakactie welke
kostbaar en ARBO-technisch intensief
is uitgevoerd om deze vervuiling uit de
kelder te verwijderen. Deze rioolreiniging
geschied door middel van diverse vaak
diesel aangedreven reiniging met zuig-en
spuit auto’s welke belastend zijn voor de
buurt daar rioolgemalen vaak gesitueerd
zijn midden in een woonwijk.
Tijdens een onderhoudsstop wordt het
rioolgemaal grondig professioneel schoongemaakt gedurende meerdere werkdagen.
Dit werk kan alleen worden uitgevoerd
in droge perioden omdat het water in de
rioolstelsels moet worden opgeslagen
en deze capaciteit is beperkt. Regenval
tijdens een geplande onderhoudsstop zorgt
regelmatig voor verplaatsing van de onderhoudsactiviteiten met als gevolg het opnieuw plannen, vergunning aanvragen en
oplijnen van diverse partijen. Tijdens een
stop kunnen enkele tientallen tonnen afval
worden verwijderd. Dit vuil wordt vervolgens weggevoerd door middel van de zuigauto’s naar afvalverbrandingscentrales;
al met al een C0² intensieve klus. Het is
dus een tijdrovend, niet duurzaam en zeer

kostbaar proces wat meerdere malen per
jaar herhaald dient te worden. Voor een
onderhoudsstop zal altijd toestemming gegeven moeten worden door de gemeente
omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn
voor het rioolstelsel.
GEPATENTEERDE ROLAPAC DRIJFLAAGVERWIJDERAAR
Aandeelhouder Ro.Pa.Tec Technische
Reiniging is al jaren actief in de rioleringswereld, onder andere bij Delfluent Services
met diverse schoonmaak- en onderhoudsklussen. De drijflaagproblematiek van
rioolgemalen was zodoende een bekend
probleem. Na grondige analyse en diverse
proefopstellingen is de gepatenteerde
oplossing de ROLAPAC Drijflaagverwijderaar bedacht.
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 transport van
‘de drijvende vetlaag’ en is het niet langer
benodigd om enkele keren per jaar een
onderhoudsstop met bijbehorende professionele schoonmaak in te plannen; “Eén
jaarlijkse check kan volstaan, aldus
Dhr. Rob Spaans, Directeur bij Rolapac.
”Tevens bleek door toepassing van deze
innovatie dat het vastlopen van de pompen
tot de verleden tijd behoort”.

WERKING ROLAPAC DRIJFLAAGVERWIJDERAAR
In de oude situatie wordt het afvalwater
weggezogen door de zuigmonden richting
de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).
Doordat de zuigmonden onderin de
pompkelder zijn geplaatst blijft de aan de
bovenzijde drijvende vetlaag aanwezig.
In de tijd wordt deze drijvende vetlaag
steeds dikker totdat de laag de zuigmonden bereikt worden. Dit is het punt waarop
een onderhoudsstop dient te worden
ingepland.
De modulair opgebouwde ROLAPAC
bestaat uit nieuwe zuigmonden waarop
een connectie tot de centrale afvoerbuis
is aangebracht. Bovenop de centrale
afvoerbuis is een op maat gemaakte korf
geplaatst waardoorheen het afvalwater
met drijflaagvuil weggezogen kan worden.
De korf en centrale buis worden gesplitst
via een speciaal gemodificeerde pneumatische afsluiter. De afsluiter is geintegreerd
in de centrale besturings- en signaleringsinstallatie van het rioolgemaal. Deze
PLC bestuurde installatie maakt meer dan
120 schakelingen per dag zodat geen lucht
bij de pompen kan geraken. De centrale
buis is voorzien van een spoelwateraansluiting van de pompen zodat het
eventuele achtergebleven vet in de leiding
wordt doorgespoeld. Het geheel is in hoogwaardig RVS uitgevoerd en kan binnen 1
werkdag in de kelder worden ingebouwd.

Afvalwaterstroom richting de zuigmonden en Rolapac

Oude en nieuwe situatie ontvangstkelder
Scheveningen. Nieuwe situatie inclusief de
ROLAPAC Drijflaagverwijderaar

BEWEZEN TECHNOLOGIE
Samengevat heeft de innovatieve ROLAPAC
Drijflaagverwijderaar zich al bewezen
bij partner Delfluent Services en geleid
tot een vijftal voordelen: er wordt sterk
bespaard op de beheerskosten (met name
schoonmaakkosten) van het rioolgemaal,
de oplossing draagt bij aan het duurzaamheidslabel van Delfluent Services; het
verwijderen van het afval kan geschieden
door minder voertuigbewegingen en
derhalve een lagere C02 uitstoot. Doordat
meer vetten worden getransporteerd naar
de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI)
welke voorzien kan zijn van een biogascentrale wordt de productie en opbrengst
van biogas hoger. Er is tevens minder
overlast voor omwonenden en men is
minder afhankelijk van de weersomstandigheden welke bij een onderhoudsstop
roet in het eten kan gooien.
“In regio Den Haag zijn we aan de slag
met de vervolgopdrachen, maar we zijn
ook klaar om deze oplossing ook bij
andere Gemeentes en waterschappen te
introduceren”, besluit Dhr. Rob Spaans.

De ROLAPAC Drijflaagverwijderaar is een
gepatenteerd product van ROLAPAC.
ROLAPAC Nederland
Middelbroekweg 29
2675 KB HONSELERSDIJK
info@rolapac.nl
www.rolapac.nl
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en gat in de dijk, het is als vloeken in de kerk.
Toch gaat het gebeuren, de aanleg van de
vismigratierivier in de Afsluitdijk is dit jaar
begonnen. Direct ten westen van de spuisluizen bij
Kornwerderzand wordt de nieuwe natuurverbinding
aangelegd dwars door de gedateerde dijk die een
grote renovatie ondergaat, ook om de gevolgen van
de klimaatverandering op te vangen. Het is de meest
ideale plek, omdat hier grote hoeveelheden zoet water
in de Waddenzee worden gespuid: de lokstroom voor
vissen.
De aanleg van de vismigratierivier is een bijzonder
project, de hele wereld kijkt toe, zegt het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Reden: er zijn
wereldwijd zo’n 200 vergelijkbare barrières en dit is de
eerste waar het knelpunt op zo’n grote schaal wordt
aangepakt met een kunstmatige getijdenrivier op de
grens van zoet en zout water.
Met de aanleg wordt een belangrijke schakel in de
trekvisroutes hersteld. Trekvissen hebben zoet én zout
water nodig om zich voort te planten en op te groeien.
De initiatiefnemers (Waddenvereniging, It Fryske Gea,
Sportvisserij Nederland, NetVISwerk en de Coalitie
Blauwe Hart Natuurlijk) gaan ervan uit dat jaarlijks
200 tot 250 miljoen vissen door de rivier zwemmen van
zout naar zoet water en omgekeerd. De migratie moet
zo een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van
vispopulaties, een gezonder IJsselmeer en - op termijn - meer ruimte voor de beroeps- en sportvisserij.
Het migratiegedrag van de vissen die als doelsoort
zijn bepaald (oa paling, driedoornige, bot, spiering,
rivierprik, zeeforel, zeeprik, fint, zalm, houting, elft,
steur), is leidend voor het ontwerp van de rivier die
straks bestaat uit het deel in de Waddenzee, het gat
in de Afsluitdijk (‘de Ecopassage’), en het deel in het
IJsselmeer dat wordt ingericht als estuarium bestaand
uit zachte materialen als zand.
De rivier wordt 4,5 kilometer lang, het migratiegebied
50 hectare groot. De lengte van de rivier en een regelwerk in de monding in het IJsselmeer in combinatie
met het getij zorgen voor een geleidelijke overgang
van zout naar zoet water zonder dat zout water uit de
Waddenzee het IJsselmeer instroomt.
De ecopassage die wordt gemaakt door Bouwcombinatie Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) in opdracht
van Rijkswaterstaat, is eind 2022 functioneel gereed
(waterkerend, de schuif staat dicht). Daarna volgen
nog de afwerking van de coupures aan beide zijden van
de dijk. Eind 2024 moet de vismigratierivier klaar zijn.

EEN
GETIJDENRIVIER
DWARS DOOR
DE AFSLUITDIJK
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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AIWW

BLAUW ALS
KATALYSATOR VOOR
SUCCES GREEN DEALS
In 2019 trok de AIWWconferentie nog 800 deelnemers van over de hele
wereld. Dit jaar zal corona
velen ervan weerhouden
te reizen. Toch durft
Amsterdam International
Water Week het aan om
naast online-sessies ook
een in-person conferentie te
organiseren. “We gaan voor
best of both worlds”, zegt
programmadirecteur Kees
van der Lugt.

TEKST HANS OERLEMANS
BEELD ISTOCKPHOTO

‘De watersector
kan veel
betekenen
voor de
klimaatdoelen’

H

oogtepunten op de internatio
nale waterkalender als de World
Water Weeks van Kopenhagen,
Stockholm en Singapore werden
recent nog volledig digitaal
gehouden. “Ook wij hebben
lopen wikken en wegen”, zegt Kees van der
Lugt, regiomanager Azië en Zuid-Amerika
bij Wereld Waternet en programmadirecteur AIWW. “Maar online sessies kunnen
een in-person conferentie nooit vervangen.
We hechten aan ons motto Meet, Mix and
Match. Daarvoor moet je elkaar fysiek kunnen ontmoeten.”
“Voor de deelnemers is wat er tussendoor
en na afloop gebeurt net zo interessant
als het officiële programma: netwerken,
toevallige ontmoetingen, gesprekken met
experts uit andere disciplines. Daar zit voor
een belangrijk deel de meerwaarde van
internationale conferenties. Je reist niet
naar Amsterdam om alleen sprekers aan
te horen. AIWW 2021 heeft een volwaardig
in-person programma. Hoe dan ook blijft er
een risico dat het toch niet door kan gaan.
In dat geval zetten we de geplande presentaties online. “

Overkoepelend thema is Blue-green
deals with integrated solutions. Wat is de
achterliggende gedachte?
“Green deals zijn wereldwijd het bestuurlijk instrument om de klimaatdoelen te
bereiken. De EU en de VS werken eraan. In
Nederland sloten we het Klimaatakkoord
en ook steden hebben hun green deals.
Maar bij groen hoort onlosmakelijk blauw.
Water is de katalysator. Als je het hebt
over klimaatadaptatie, kringlopen sluiten,
biodiversiteit of de landbouw vergroenen,
dan is water een essentieel onderdeel van
de oplossing. Geen bijzaak maar hoofdzaak.
De watersector kan veel betekenen voor de
klimaatdoelen. Maar we zijn wel sterk afhankelijk van andere partijen als overheden
en investeerders.”
Hoe bedoelt u?
“Een voorbeeld: technisch kunnen we
steeds meer grondstoffen winnen uit afvalwater. Maar als een product uit afvalwater voor de wet nog steeds de status van
afval houdt, dan ontstaat er geen markt.
Je hebt dus integrale oplossingen nodig.
De wetgever moet de wet aanpassen. Een
marktpartij moet het product op de markt
willen brengen. Een investeerder moet er
geld in stoppen. Dat zijn lastige trajecten.
Dit speelt in Europa, maar ook elders.
Vanuit New York is er bijvoorbeeld grote
interesse voor hoe AquaMinerals in Nederland een afzetmarkt vindt voor reststoffen
uit afvalwater.”
Onderdeel van AIWW zijn de Amsterdam
Agreements: overeenkomsten tussen
(internationale) partijen om gezamenlijk
aan doelen te werken. In totaal zijn er nu
zo’n 15 gesloten. Hoe staat het daarmee?
“Op de conferentie presenteren we de
voortgang. Een mooi voorbeeld is Mayors

1-5 NOVEMBER 2021
for Drinkable Rivers. Bestuurders uit het
stroomgebied van de Maas werken samen
aan verbetering van de waterkwaliteit. Hun
aanpak moet een blauwdruk worden voor
bestuurlijke samenwerking ter verbetering
van de waterkwaliteit van rivieren. AIWW
focust op concrete oplossingen voor
concrete problemen. Zo zijn er contacten
ontstaan tussen Amsterdam en Parijs. Bij
de Olympische Spelen in 2024 wil Parijs
de zwemonderdelen in het open water van
de Seine houden. Amsterdam heeft de
waterkwaliteit van de grachten op orde en
houdt jaarlijks een city swim. Daar kan en
wil Parijs van leren.”

Naar welk onderdeel van de conferentie
kijkt u het meest uit?
“Ik ben benieuwd hoe de combinatie van
online en in-person uitpakt. Het zijn totaal
verschillende concepten met andere mogelijkheden voor andere doelgroepen. Online
kun je wereldwijd een groot publiek van
geïnteresseerden bereiken. Maar de impact
daarvan is veel minder duidelijk dan bij een
tweedaagse conferentie op locatie.
Dit jaar halen we het Integrated Leaders
Forum voor het eerst uit het hoofdprogram
ma in de RAI. Het is een internationaal
gezelschap experts, bestuurders en managers uit de watersector. De deelnemers maximaal 150 - worden op woensdagavond
ontvangen in de Hermitage met een diner.
De volgende ochtend is er een programma
in de Hermitage met aansluitend een excursie op het water. Op de sprekerslijst van
de conferentie staan onder andere Diederik
Samson, de rechterhand van EU-commissaris Frans Timmermans bij het bouwen
aan de Green Deal, Veronica Manfredi,
directeur Quality of Life bij DG Milieu van
de Europese Commissie en burgemeester
Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.”
NR 9 OKTOBER 2021

Kees van der Lugt

De klimaatopgave is gigantisch en hoogst
urgent, zoals onlangs nog onderstreept is
in het nieuwste IPCC-rapport. Ziet u nog
lichtpuntjes?
“Ja, je zou er somber van worden. Maar
kijk eens naar de covidcrisis en hoe snel
bedrijven, overheden en burgers in een
andere modus stonden en de dingen deden
die nodig waren. Het kan kennelijk wel! Zo’n
radicale ommezwaai had je vooraf voor onmogelijk gehouden. Als de noodzaak er is,
kan er plotseling heel veel heel snel. Voor
het klimaat zou hetzelfde moeten gelden.
De crisis is minstens even urgent, alleen
het gevoel van urgentie is nog veel minder
manifest. Het wordt ten onrechte gezien als
een probleem van de toekomst. We moeten
nu actie ondernemen om de problemen in
de toekomst beheersbaar te houden.
Wereldwijd hebben landen de VN-ontwikkelingsdoelen onderschreven en het klimaatakkoord van Parijs getekend. De doelen die
we moeten halen, zijn helder. Maar zodra
je internationaal met elkaar hierover in
gesprek gaat, blijkt de taal die we hanteren
vaak toch verschillend en multi-interpretabel. Zo worden onze publicaties niet altijd
goed begrepen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
feedback van de landbouwsector. Elkaar
verstaan is een absolute voorwaarde om
stappen te kunnen zetten.
Dit speelt eens te meer als met andere
disciplines moet worden samengewerkt
zoals juristen en financiers. We hanteren
allemaal een ander vocabulaire. Hoe vertaal
je een waterproject in een inzichtelijke
businesscase voor investeerders? Dat
vereist een ander idioom dan waterprofessionals gewend zijn. Het onderstreept het
belang van face-to-face ontmoetingen. Als
het ingewikkeld wordt, is een persoonlijk
gesprek nog altijd de beste manier om tot
elkaar te komen.” •

AIWW EN DE VN
ONTWIKKELINGSDOELEN
Sinds 2011 vindt tweejaarlijks de Amsterdam
International Water Week
(AIWW) plaats. Centraal
onderdeel daarvan is een
conferentie voor experts,
beslissers en bestuurders
van vooral steden, nutsbedrijven, industrie en
agri-food.
Thema van de zesde editie
is Blue-Green deals with
integrated solutions. Een
van de vragen is: Hoe
maken we onze drink- en
afvalwaterinfrastructuur
resistent tegen de gevolgen
van klimaatverandering?
Het programma bestaat
uit drie onderdelen: een
online conferentie (1 en
2 november), The Integrated Leaders Forum (4
november) en live sessies
op de Aquatech-beurs (3, 4
en 5 november).
AIWW heeft zich verbonden
aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2015-2030
van de VN (Sustainable
Development Goals).
Het gaat vooral om de
vijf doelen die liggen op
het w
 erkterrein van de
AIWW-deelnemers zoals
Schoon water en sanitaire
voorzieningen voor iedereen en Maak steden veilig,
veerkrachtig en duurzaam.
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gebruik, slimme pompen en waterkwaliteit.
Het Forum wordt voorafgegaan door de
‘FuckUp night’ voor genodigden op zondag.
Hier delen kopstukken uit de industrie
hun missers, fouten en hoeveel én wat
ze daarvan geleerd hebben. Nieuw op de
beurs is Aquatech Connect, een ‘smart
matchmaking platform’ die exposanten,
bezoekers en sprekers de mogelijkheid
biedt om na registratie kennis te nemen
van tips, suggesties en mogelijke interessante contacten. “Elke bezoeker kan

Na Covid is Aquatech
eerste rendez-vous voor
watertechindustrie

iStockphoto

Holland Innovation Park ontworpen door Five Spices
Aquatech in 2019

Aquatech Amsterdam is de eerste moge
lijkheid voor de internationale watertech
industrie om na de coronacrisis op de
beursvloer weer zaken te doen, contacten
aan te halen en netwerken uit te bouwen.
De internationale vakbeurs profiteert van
de Covid-versoepelingen die het kabinet
heeft afgekondigd, maar houdt er reke
ning mee dat bezoekers uit China en an
dere delen van Azië niet naar Amsterdam
reizen. Uit andere delen van de wereld
komen de bezoekers wel. “We hebben al
registraties uit 125 landen”, vertelt mar
ketingmanager Annelie Koomen.

2-5 NOVEMBER 2021
RAI | AMSTERDAM

zo zijn netwerk uitbouwen met relevante,
waardevolle contacten”, aldus Aquatech.
Evenals voorgaande edities wordt de
Aquatech Innovation Award gekozen.
Dit jaar krijgen ook kleine bedrijven en
startups de kans krijgen om prijzen in de
wacht te slepen, laat de beursorganisator
weten. Op de stand van het InnovationLAB
tonen diverse organisaties, waaronder
Nederlandse universiteiten en onderzoek
instellingen, de innovaties waar ze nu aan
werken.

De laatste Aquatech Amsterdam werd
gehouden in november 2019. Het tweejaarlijkse evenement stond vorig jaar, het
coronajaar, dus niet op de kalender. Dit
jaar weer wel en net nadat de beperkingen coronamaatregelen in tal van landen
worden afgeschaald. Dat betekent dat veel
waterprofessionals elkaar in de Amsterdamse RAI voor het eerst sinds lange tijd
weer fysiek kunnen treffen.

De internationale vakbeurs gericht op
de volledige watercyclus wordt van 2 tot
5 november gehouden. De organisatie verwacht ruim 15.000 bezoekers uit binnenen buitenland, die op de beursvloer ruim
550 exposanten treffen.
Naast de tentoonstelling van de hardware op de beursvloer, investeert de
organiserende Aquatech in kennisdeling
en verbinden van overheid, wetenschap,
waterprofessionals, kennisinstituten,
brancheverenigingen en het bedrijfs
leven. Opnieuw staat daartoe het Aquatech
Innovation Forum op het programma, het
event dat twee jaar geleden zijn vuurdoop
beleefde op de Aquatech in Amsterdam.
Thema van het Forum is dit jaar ‘Cele
brating Water’s Changemakers’ met
onderwerpen als smart technology, smart
water journeys, digitisation en financiering. De beurs bestaat voorts uit een
reeks aan kennissessies, paneldiscussies,
netwerkevenementen en zogeheten spe
cialistische HUBs met onderwerpen als
digital water, ontzilting, industrieel water-

AQUATECH
EN COVID

Nederlands Paviljoen
Evenals in 2019 staat er op de vakbeurs Aquatech een
Nederlands Paviljoen, een initiatief van Netherlands
Water Partnership, netwerkorganisatie Water Alliance
and branchevereniging ENVAQUA. Het paviljoen, met
meer dan 600 vierkante meter het grootste landpavil
joen van de Aquatech, geldt als etalage en ontmoetingsplaats voor de Nederlandse watertechsector met
kennisuitwisseling en collectieve Holland branding.
In het paviljoen staat het Holland Innovation Park
(HIP) van Water Alliance, waar Nederlandse bedrijven
nieuwe innovaties tonen. Dat zijn onder meer: Hydraloop, Desah, Ferr-Tech, EMI Twente, Van Remmen
UV, UVOX, Rolapac en Acquaint. De bedrijven zullen in
het paviljoen hun nieuwe technologieën pitchen op de
Aqualounge van het Netherlands Pavilion.
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Bezoekers en exposan
ten moeten vanwege de
Covid-maatregelen bij
toegang een vaccina
tiebewijs tonen of een
negatief testresultaat
laten zien. Eenmaal
binnen zitten ze in de
‘evenementenbubbel’.
Dat betekent dat ze
geen afstand hoeven te
houden, maar gebruike
lijke rituelen als handen
schudden worden wel
afgeraden. De organisa
tie moedigt het dragen
van mondkapjes aan.
Verder wordt aangera
den gezondheids- en
hygiënemaatregelen op
te volgen.

Afvalwater
zuiveren met
actiefkool van
hout
Een methode om medicijnresten
en andere microverontreinigingen
uit rwzi-afvalwater te verwijderen
is het gebruik van poeder actief
kool. Als grondstof hiervoor wordt
steenkool gebruikt. Dat kan duur
zamer, staat in een nieuw rapport
dat in opdracht van kennisinsti
tuut STOWA is geschreven. Onder
zochte alternatieven op basis
van hout scoren goed. Zeefgoed
kool, gemaakt uit afvalwater zelf,
presteerde minder.
De Nederlandse waterschappen
willen binnen een aantal jaar meer
en betere technieken ter beschikking hebben om medicijnresten
en andere microverontreinigingen
uit het afvalwater te verwijderen.
Eén van de methodes waarmee nu
full-scale demonstratieprojecten
gaan starten, is het PACAS proces
(poeder actiefkool in actief slib)
waarbij poederkool, op basis van
steenkool of bruinkool, gedoseerd
wordt op de rioolwaterzuivering.
“Dat is natuurlijk niet zo duurzaam”, zegt Joost van den Bulk,
adviseur watertechnologie bij
TAUW en is één van de auteurs van
het rapport waarin de duurzame
alternatieven voor actiefkool worden getest. “Je wilt een probleem
oplossen, namelijk verontreinigingen in het water. Maar daarvoor
gebruik je een materiaal van
fossiele herkomst.”
Op basis van laboratoriumonder
zoek is vastgesteld dat een aantal
onderzochte alternatieven hetzelfde of zelfs beter presteren dan
het tot nu toe gebruikte poeder
actiefkool. Een alternatief gemaakt
van MDF-afvalhout kwam als beste
uit de bus. Er werd ook gekeken
naar materiaal met als grondstof
steenvruchtpitten, kokosschillen
en zeefgoed uit het afvalwater. Die
kwamen minder goed uit de test.
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Foto Pure Water Group

Demomodel van de waterbank

ir. Steven Visser

MTD en
De Dommel
introduceren
de Waterbank
Het bedrijf MTD, gespeci
aliseerd in mobiele infra
structuur, en waterschap
De Dommel hebben een
nieuw concept geïntrodu
ceerd voor het hergebruik
van water: de Waterbank.
Het gaat om bovengrondse
buffermogelijkheden. Op
Vliegbasis Eindhoven is de
eerste pilot.
MTD heeft bovengronds een
bufferzak met een inhoud
van 200 kubieke meter
geplaatst. Met behulp van
een pompinstallatie wordt
de zak in een natte periode
gevuld met overtollig
regenwater. Dit grijze water
wordt in een droge periode
gebruikt voor onder andere
de aanplant van jonge
bomen en het besproeien
van de sportvelden op de
vliegbasis, vertelt Joost
Brouwer van MTD. “Tot
nu toe gebeurde dat met
kraanwater.”
MTD en De Dommel willen
tot eind 2022 op tien tot
vijftien andere locaties
ervaring opdoen met de
bufferzak van 200 kubieke
meter. Het doel is volgens
Brouwer dat meerdere
partijen zich bij het initiatief
voor de Waterbank aansluiten, zodat ook buiten
het beheergebied van De
Dommel pilotprojecten
kunnen worden gehouden.

Sint Annastraat 305
6525 GV Nijmegen
+31 (0)6 212 06 760
steven@visserwaterbeheer.com
www.visserwaterbeheer.com
Compacte elektrochemische cellen in
een industriële omgeving

Aangesloten bij de vereniging Waterforce, het netwerk van
zelfstandigen in de watersector: www.waterforce.nl

Elektrochemische methode voor productie
zuivere waterstofperoxide
Wageningen University & Research ontwikkelt
samen met een aantal bedrijven een energie
zuinige elektrochemische methode voor het
produceren van zuivere waterstofperoxide.
Daarvoor wordt de komende twee jaar een
compact systeem gemaakt en in de praktijk
uitgetest.
De enige ingrediënten bij deze gepatenteerde
methode zijn lucht, water en elektriciteit. Met
behulp van een module met elektrochemische
cellen wordt een zeer zuivere en flink geconcentreerde waterstofperoxide-oplossing geproduceerd. Een groot voordeel is dat bij dit proces
weinig energie wordt gebruikt.
Het onderzoek wordt in het kader van het project
Green Oxidants uitgevoerd door Wageningen
Food & Biobased Research, onderdeel van
Wageningen University & Research (WUR).
Verder doen vier industriële partners mee: ACN
Water Treatment, Royal Avebe, Pure Water Group
(PWG) en W&F Technologies.
De Wageningse onderzoeksgroep heeft de
afgelopen jaren het concept al in het laboratorium uitgewerkt, met ondersteuning van de
Topsector Agri & Food. Het doel van het recent
gestarte project dat tot en met medio 2023 duurt,
is om tot een in de praktijk werkende installatie
te komen.
De vernieuwing zit onder meer aan de

voor- en achterkant van het proces, vertelt
Pieter Hack, bestuursvoorzitter van de holding W&F Technologies. Het produceren van
de zuivere waterstofperoxide start met de
toevoer van water dat vooraf ultraschoon is
gemaakt in een onthardingsinstallatie. “Aan
het eind komt er een honderd procent zuivere
waterstofperoxide-oplossing uit. Hierin zitten
geen zout en bijproducten; het is alleen H2O2.
We mikken op een hoge concentratie. De bedoeling is minstens 10 procent ofwel 100 gram
peroxide per liter.” De technologie is een goed
alternatief voor de chloorelektrolyse systemen
die bedrijven nu nog vaak op locatie gebruiken,
zegt projectleider Raymond Creusen.
De geproduceerde waterstofperoxide is geschikt
voor tal van industriële toepassingen. Voorbeelden zijn het modificeren en bleken van zetmeel
in de voedingsindustrie en het desinfecteren van
water in koeltorens.
Een pluspunt van de innovatieve methode is
dat de waterstofperoxide-oplossing ter plekke
bij de eindgebruiker kan worden gemaakt.
Daardoor hoeven er geen vrachtwagens met
waterstofperoxide over straat meer te rijden
en waterstofperoxide ook niet te worden
opgeslagen. De bedoeling is dat in het tweede
jaar de laboratoriuminstallatie die nu bij WUR
staat, wordt uitgeprobeerd in een fabriek van
Avebe.
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GEA komt naar u toe met de Decanter Roadshow

Maar hoe werkt zo’n product in de praktijk? Om dit te bekijken is er de
mogelijkheid een Decanter Roadshow te boeken. We komen dan met de
mobiele decanter naar uw locatie. De container unit is gebouwd met de
GEA PRO 3000 decanter. Hierin zijn twee complete rotating assemblies
(trommels) aanwezig waardoor deze decanter ingezet kan worden
in de communale- en industriele slibontwatering, maar ook voor de
ontwatering van mest en digestaat.

GEA
Hoogveld 16
5431 NW CUIJK

Telefoon 06-21128190
E-Mail steven.deboer@gea.com
Web www.gea.com

VISSER waterbeheer

Doordat de unit zelfvoorzienend is, deze is uitgevoerd met bijvoorbeeld een toevoerpomp, afvoerschroeven en polymeerunit, is deze
zeer flexibel en breed inzetbaar voor de environmental markt. Bent
u benieuwd wat een GEA Decanter voor u kan betekenen? Plan een
afspraak in en wij komen naar u toe.

Deskundig advies, oplossingsgericht, oog voor belangen en kansen,
samenwerken met energie in waterbeheer projecten in binnen- en
buitenland. Met ruim 25 jaar werkervaring, waarvan ruim 12,5 jaar als
zelfstandig adviseur, kan ik u ondersteunen bij technische- en beleids
matige projecten op het raakvlak van integraal waterbeheer en een
klimaat robuuste inrichting van stad en platteland. Ik werk vanuit de
overtuiging dat niet alles overal kan en dat afwegingen gemaakt moeten
worden. Vanuit een integrale aanpak werk ik met betrokkenen aan een
duurzame oplossing. Transparantie en energiek samenwerken vanuit een
inhoudelijke basis zijn daarbij heel belangrijk.
Ik werk momenteel aan interessante en verschillende projecten. In Nederland
ben ik al jaren betrokken bij het Deltaprogramma Zoetwater, werkend aan een
klimaat robuuster watersysteem. Ik ondersteun het Deltaprogramma Agrarisch
Waterbeheer, waar agrarische Nederland, ministeries en de waterschappen
werken aan een transitie in de landbouw (schoner, slimmer, klimaat robuuster).
In Zeeland recent met verschillende agrarische partners een zoetwater masterplan opgesteld om Zeeland zoetwater robuuster te maken.
In het buitenland werk ik voor de Wereldbank als adviseur IWRM aan verbetering van het waterbeheer in Kyrgyzstan en als water deskundige voor de
Nederlandse overheid adviseer ik in de Palestijnse Gebieden.

VISSER waterbeheer
Sint Annastraat 305
6525 GV NIJMEGEN

Telefoon 06 21206760
E-Mail steven@visserwaterbeheer.com
Web www.visserwaterbeheer.com

Ik werk vanuit mijn kracht en passie aan verbinding tussen mensen, culturen
en organisaties voor een klein beetje betere wereld. Schoon en voldoende
water als basis.

Foto Marcel Molle

Zowel bij communale slibontwatering als bij ontwatering van
mest en digestaat speelt centrifugaalscheidingstechnologie een
belangrijke rol. Het resultaat: optimale resultaten en maximale
besparingen op het gebied van water en energie. Op deze manier
wordt bijgedragen aan een duurzame ontwatering.

TIES RIJCKEN

WATERBESTENDIG
BOUWEN

V

lak voor de watercrisis in
Limburg werd de motieGrinwis aangenomen: water
moet sturend zijn in de ruimtelijke ordening. Oftewel: klimaatadaptiviteit, waterrobuustheid en
waterbestendig bouwen. Het is
algemeen bekend dat vage termen
meer aantrekkingskracht hebben
dan scherp gedefinieerde en het is
aan wetenschappers en publicisten
om vaagheid te ontmaskeren. Een
nadere blik op drie vormen van
waterbestendig bouwen.
Klimaatbestendig bouwen is een vage
term en een pleonasme. De belangrijkste functie van een gebouw is
het scheiden van buitenklimaat en
binnenklimaat. Klimaatbestendigheid is al eeuwen een kerntaak van
bouwers en een kernverantwoordelijkheid van waterschappen. Het
is twijfelachtig dat er een Rijks
stimulering nodig is voor kerntaken
en het zou kunnen dat vage terminologie dit verhult. Van de andere
kant, het gaat vooral over klimaatverandering en dat is natuurlijk een
complex vraagstuk.
Bodemdalingsbestendig bouwen is
wel scherp gedefinieerd: het betreft
gebouwen die geen last hebben van
een dalende bodem, of waaronder
de bodem helemaal niet daalt, zoals
bij de drijvende woningen van het
prachtige Veenetië in Woerden. Voor
bouwwerken is het grootste bodemdalingsprobleem dat het ene deel
van het gebouw meer zakt dan het
andere, en/of dat omringend gebied
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daalt door bemaling.
Bodemdalingsbestendige nieuwbouw is
daarmee een piepkleine deeloplossing voor
het algemene probleem
bodemdaling. Het begint ergens op te lijken
als drijvende woningen
passen in een peilstijgingsstrategie
van een groter omringend peilvak.
Overstromingsbestendig bouwen
lijkt een heldere term maar het zou
beter zijn onderscheid te maken
tussen piekbuibestendig bouwen
en dijkdoorbraakbestendig bouwen.
Piekbuibestendigheid gaat over
wateroverlast. Heel interessant: bij
veldbezoeken constateren onderzoekers de grootste waterschade bij
oude bouwwerken. Er is voor piekbuibestendigheid meer te behalen
met het verminderen van de kwetsbaarheid van bestaande gebouwen
dan het nog waterbestendiger
bouwen van nieuwbouw.
Piekbuibestendigheid en dijkdoorbraakbestendigheid worden dikwijls
allebei onder Meerlaagsveiligheid
geschaard. Meerlaagsveiligheid
gaat echter niet over piekbuien
maar over het bestendiger maken
van gebieden tegen een dijkdoorbraak. Bijvoorbeeld door niet meer
te bouwen in diepe polders. Wees
dan consequent en pleit ook voor
afbraak van de bestaande bouwwerken die al in diepe polders staan.
Of laat het gaan. Waterbestendige
bouwers, bestuurders en buiten-

Choose your battles:
richt je op bodemdalings
bestendig en piekbuibestendig maar niet op
dijkdoorbraakbestendig
bouwen
lui: choose your battles. Richt je
op bodemdalingsbestendig en
piekbuibestendig en niet op dijkdoorbraakbestendigheid bouwen.
Dijkdoorbraakkansen worden in
het Hoogwaterbeschermingsprogramma gebracht op 1:1.000 voor
Schiermonnikoog en op 1:10.000 en
30.000 voor de rest van Nederland.
Als er een dijk in een 1:10.000traject doorbreekt, zal het handjevol
dijkdoorbraakbestendige bouwwerken wegvallen in de malaise.
In 1953 konden we de Tweede
Wereldoorlog de schuld geven; een
dijkdoorbraak in de 21ste eeuw is een
internationale afgang. Inwoners en
kapitaal zullen vertrekken en het
einde van Nederland begint. Waterbestendige gebouwen veranderen
daar niets aan.
Ties Rijcken is innovator en publicist

M
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WAT ALS DE MAAS EEN STROOMPJE WORDT?

TEKST BERT WESTENBRINK
BEELD ANP /SEM VAN DER WAL,
ISTOCKPHOTO

Hoewel de Maas afgelopen juli door
aanhoudende regenval een record aan
water afvoerde, richt RIWA Maas zich op de
laagwaterproblematiek in de regenrivier.
Er is zorg: door de klimaatverandering
moet rekening worden gehouden met
een waterafvoer die langdurig 40 tot
50 procent lager is. Wat betekent dat
voor de drinkwaterbedrijven en andere
gebruikers van het Maaswater? Hoog tijd
voor grensoverschrijdende overleg, zegt
belangenorganisatie RIWA Maas.

Foto ANP/ Sem van der Wal

WAT ALS DE
MAAS
EEN STROOMPJE
WORDT?
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IWA-Maas richt zich sinds jaar en dag op verbetering van de waterkwaliteit, maar door de
afgelopen droge jaren heeft het ook steeds meer
aandacht voor waterbeschikbaarheid. Die droge
jaren waren een wake-up call: de weersextremen
als gevolg van de klimaatverandering maken
de regenrivier kwetsbaar als drinkwaterbron. Want wat
gebeurt er als de regenrivier tijdens een extreme droogteperiode wordt gereduceerd tot een bescheiden stroompje?
“Volgens de klimaatprognoses kan de laagwaterafvoer in
2040 met 40 procent zijn verminderd. De vraag die opkomt
is: wat betekent dit alles voor de Maas en de gebruikers van
het Maaswater?”, zegt directeur Maarten van der Ploeg van
RIWA-Maas, het samenwerkingsverband van drinkwater
bedrijven in Nederland en België die Maaswater innemen.
De belangen van de drinkwaterbedrijven zijn groot. Ze leveren
aan 7 miljoen mensen drinkwater met de Maas als bron.
Daarbij geldt: leveren is een plicht. Die opgave komt steeds
meer onder druk te staan; de drinkwaterbedrijven zien de
keren dat er sprake is van een lage afvoer in de Maas toe
nemen. Wanneer er minder water in de rivier zit, is de invloed
van ongewenste stoffen op de waterkwaliteit groter en daarmee de kans op gedwongen innamestops.
Om de inname veilig te stellen, nemen ze maatregelen. Zo
bouwde Evides het recent in gebruik genomen innamepompstation Bergsche Maas voor de voeding van de spaarbekkens
in de Biesbosch. Dunea werkt aan ‘een multi-bronnen-aanpak’.
De bouw van het innamestation en de bronnen-aanpak vergen
miljoeneninvesteringen en zijn voorbeelden van de investeringsopgaven waar de drinkwaterbedrijven voor staan om
hun watertoevoer veilig te stellen. Als je de plannen van de
Maaswaterbedrijven bij elkaar optelt dan kom je tot enorme
bedragen, zegt Van der Ploeg.>
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‘Volgens
klimaatprognoses
kan de
laagwaterafvoer
in 2040 met
40 procent zijn
verminderd’

20 Juli 2021, ondergelopen uiterwaarden met links de Maas
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EEN ERG GEMANAGEDE REGENRIVIER
De regenrivier Maas is met veel stuwen en sluizen een ‘erg
gemanagede’ stroom, stelt Van der Ploeg. In Wallonië en ook
het Roergebied in de Eifel liggen stuwmeren, die in droge
tijden de rivier van water voorzien. In de afgelopen 50 jaar
zijn er bovendien veel rioolwaterzuiveringsinstallaties bij
gekomen die voor een belangrijke aanvoer van water zorgen,
staat in het document ‘Op reis door het Maasstroomgebied’ van
RIWA-Maas. Daarin wordt door deskundigen teruggekeken op
veranderingen in het stroomgebied.
“De grootste verandering in 50 jaar tijd zit volgens mij het
veranderende gebruik van het Maaswater. Tegenwoordig
hebben we te maken met intensieve landbouw in delen van het
stroomgebied, er zijn kerncentrales gebouwd, er gaan meer en
grotere schepen door de rivier, en ruimtelijk is bovengrond van
het Maasstroomgebied grotendeels bebouwd en verhard. Deze
veranderingen hebben ook impact op de hydrologische situatie.

matiek worstelt, dat iedereen met grote
investeringen bezig is en dat iedereen ook
constateert dat er op dat gebied grensoverschrijdend géén coördinatie of afstemming
plaatsvindt.”
Een opmerkelijke conclusie, beaamt de
RIWA-directeur. Maar ook verklaarbaar.
“Het watergebruik is nationaal geregeld,
dat is je eigen soevereiniteit. En waar je
soeverein in bent, dat bespreek je niet automatisch met je buren. Je hebt ook te maken
met verschillende belangen, verschillende
talen en verschillende culturen.”
Waterbalans
Gezien de urgentie is internationaal overleg
over het watergebruik van de Maas noodzaak geworden, stelt Van der Ploeg. Een
taak die op ministerieel niveau zou moeten
worden opgepakt, beaamt de directeur.

De Maas bij Dinant in België

34 ZIJRIVIEREN
De Maas is een regenrivier met 34 zijrivieren (en riviertjes). Van het totale
stroomgebied, dat rond 33.000 km2
bedraagt, ligt ongeveer 10.000 km2 in
Frankrijk, 13.000 km2 in België, 6.000
km2 in Nederland en 4.000 km2 in de
Duitse Bondsrepubliek, in de vorm van
zijrivieren Roer en Niers. De Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven Evides, water-link, Dunea, WML
en Vivaqua, de leden van RIWA-Maas,
onttrokken in 2020 gezamenlijk 515,4
miljoen kuub water aan de rivier.
Daarmee worden 7 miljoen klanten van
drinkwater voorzien.

“Maar om niet alleen een roepende in
de woestijn te zijn, zijn we vanuit de
drinkwatersector met onderzoeks
instituut Deltares en Rijkswaterstaat
begonnen om een internationale
waterbalans voor de Maas te maken.
Zo’n balans moet inzicht geven in
wateraanvoer en watergebruik van het
Maaswater in het hele stroomgebied,
juist tijdens perioden van droogte
en laagwater. Het is een instrument
waarmee we de internationale dialoog
willen aanslingeren.”
Voor de drinkwaterbedrijven is het
cruciaal om precies te weten wat er
in het Maasstroomgebied gebeurt dat
van invloed kan zijn op de kwaliteit
en beschikbaarheid van water, stelt
Van der Ploeg. Dat betekent: hoeveel
water stroomt er door de rivier, en
hoeveel water komt er via alle zijrivieren in de Maas terecht? “Daarnaast
moeten we ook veel meer weten over
wateronttrekkingen en het watergebruik in het Maasbekken. Stel je
voor dat er daadwerkelijk 40 procent
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minder Maaswater beschikbaar is,
boven op de laagwaterafvoeren die
we al hadden in de afgelopen droge
jaren: wanneer en op welke locaties
ontstaan er dan watertekorten? En
wat kun je doen om het tekort aan te
vullen?”
Transparantie
Het woord transparantie valt, precies
zoals ook gebeurt in het debat dat
RIWA voert over de waterkwaliteit.
Daarin hamert de belangenorganisatie
op transparantie bij het verlenen van
vergunningen voor lozingen op het
water. In de dialoog over het watergebruik dringt RIWA aan op openheid
over het onttrekken van water aan de
Maas: wie gebruikt wat? Dat inzicht is
essentieel om te kunnen beoordelen
of de huidige waterhuishouding al dan
niet toekomstbestendig is, stelt Van
der Ploeg.
“Die factor bepaalt immers voor een
groot deel hoeveel water er uiteindelijk door de Maas blijft stromen. Dat
betekent dat we vooral de waterintensieve activiteiten heel precies in kaart
moeten brengen. Hoeveel Maaswater
gebruikt de industrie, en hoeveel

Maarten van der Ploeg

de landbouw? Denk daarbij ook aan
vormen van ‘verborgen watergebruik’.
Voor de intensieve veehouderij zijn
immers grote hoeveelheden maïs, en
dus Maaswater, nodig.”
De internationale waterbalans moet
daar inzicht in geven. Basis voor de
balans is het Riverbasin Simulation
Mode (RIBASIM-model), dat watervraag en waterbeschikbaarheid aan
elkaar koppelt. “In internationale
context wordt het al veel gebruikt, in
Indonesië, het Nijlstroomgebied, in
Marokko, maar nog niet in Europa”,
zegt Van der Ploeg. De RIWA-directeur schetst dat de internationale waterbalans voor het Maasstroomgebied
nog dit jaar wordt gepresenteerd.
Dan ligt er een fundament voor een
internationaal beraad over de toekomst van de Maas en het water
gebruik. •

De Maas in Rotterdam

iStockphoto

‘ Iedereen
constateert
dat er
grensover
schrijdend
géén
coördinatie of
afstemming
plaatsvindt’

Internationaal overleg
De RIWA-directeur stelt vast dat de waterbeschikbaarheid sterk vanuit de lokale en
nationale context en per sector wordt bekeken: de verschillende gebruikers stellen
hun eigen aanvoer veilig. Wat ontbreekt in
die aanpak is internationaal overleg, aldus
de RIWA-directeur. “Je zou je kunnen afvragen of het een idee is om dat te synchroniseren. Dat je zegt: joh, wij investeren hierin,
jullie daarin. Is dat de beste manier?”
Afstemmen van plannen en aanpak in het
hele stroomgebied zou veel winst opleveren, is Van der Ploegs stelling. “We hebben
in klein comité zo’n overleg georganiseerd
met wat grote bedrijven in het Maasstroomgebied die dicht tegen de overheid aanzitten, zoals energie- en watervoorziening,
maar ook chemie. In dat overleg kwam naar
voren dat iedereen met dezelfde proble-

iStockphoto

De Maas en de zijrivieren

Die is anders dan 50 jaar geleden”, stelt Joël Pansera, secre
taris-generaal van de Internationale Maas Commissie (IMC).
“Tegenwoordig kijken we breder. Het gaat bijvoorbeeld ook
om de natuur en de ecologie, en om de maatschappelijke
belevingswaarde van de rivier. Beleidsmakers hebben aandacht
voor de intrinsieke waarde van de rivier. Die scope is nieuw.
We kijken met andere ogen naar de rivier”, aldus Aleksandra
Jaskula, beleidsadviseur bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
die in haar bijdrage het Maasafvoer-verdrag uit 1995 als belangrijkste verandering noemt. Die overeenkomst heeft ervoor
gezorgd dat er goede afspraken zijn over de waterverdeling bij
lage afvoeren, stelt de beleidsadviseur.
En voor de toekomst: in 2030 stopt in Duitsland de winning
van bruinkool en dat scheelt een slok op een borrel: In de
grote bruinkoolmijn ‘Inden’ wordt tegenwoordig de grond
waterspiegel kunstmatig met wel 300 meter omlaag gebracht,
waardoor er grondwater wegstroomt van de Maas. Na 2030 zal
de grondwaterspiegel weer langzaam stijgen, maar zal er ook
minder drainagewater op de Roer geloosd worden. De kwaliteit,
temperatuur en ook de afvoer van het Roerwater zullen daarom
mogelijk veranderen, schrijft onderzoeker Bernard Becker van
Deltares.
“Met de gemiddelde afvoer van 250 m3/s die bij Luik voorbij
stroomt kan iedereen prima uit de voeten”, zegt Van der Ploeg.
“Maar als het veel meer wordt of heel erg veel minder, dan
ontstaan er problemen. Bij afvoeren onder de 60 m3/s treedt de
alarmfase in en onder de 30 m3/s de crisissituatie. Het Maasafvoer-verdrag regelt dan de verdeling van het Maaswater,
waarbij het uitgangspunt een gelijk gebruik van water voor de
economische doeleinden van beide landen is. Voor Nederland
zeer waardevol gezien het belang van de Maas, maar niet in de
laatste plaats ook voor Vlaanderen. Daar stroomt geen grote
rivier doorheen. De Vlamingen zijn met een aftakking naar het
Albertkanaal dan ook sterk afhankelijk van de aanvoer van
Maaswater. Daarom is het goed dat de verdeling van het Maaswater in een afvoerverdrag tussen beide landen is vastgelegd. ”
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NIEUWE WATERTECHNOLOGIE
VAN NEDERLANDSE BODEM
VOORAF | Elkaar weer écht zien op Aquatech!
Hoewel we moeten afwachten hoe de coronapandemie zich ontwikkelt, ziet het er naar
uit dat we de meeste beperkingen achter ons laten. We gaan elkaar weer in het echt
zien en ontmoeten! Voor de watertechsector is de vakbeurs Aquatech in Amsterdam
een van de eerste grotere evenementen dat weer toegankelijk is. Het zal gepaard gaan
met regels, want de beurs zal coronaproof van opzet zijn, maar we kunnen elkaar weer
spreken en van gedachten wisselen. Het begin is er weer.
Ik merk dat mensen daar blij om zijn, want we zijn anderhalf jaar vooral achter de laptop
met elkaar in contact geweest. Met online vergaderen en webmeetings is alles in gang
gebleven, dat is heel efficiënt gebleken, maar we snakken ernaar om elkaar ook weer live
te ontmoeten. Creatieve processen delen, ervaringen uitwisselen, nieuwe mensen leren kennen, contacten aanhalen
en deals afronden, dat gaat toch veel beter als je elkaar in de ogen kunt kijken.
Het afgelopen anderhalf jaar is best moeilijk geweest voor veel bedrijven, zeker voor de ondernemingen met projecten in het buitenland. En dat geldt nog steeds. Zakendoen in de Verenigde Staten is lastig, technische mensen en
procespersoneel kunnen er wel heen, maar als je als CEO met US-collega’s wilt vergaderen dan kom je er niet in. En
als je terugkomt moet je in quarantaine, net als uit de UK. Tenminste, zo was het bij het schrijven van deze c olumn.
De vraag is hoe onze wereld er over een maand uitziet. Ik hoop dat we wat meer vrijheid krijgen om te reizen.
Door die onzekerheid is het plannen en lastig ondernemen. Dat geldt ook voor de productie. De kostprijs van grondstoffen vliegt omhoog. De vraag is daardoor of je nog voldoende marge overhoudt tegen de tijd dat je je product of
project levert. Ander belangrijk punt is personeel. Hoe kom je aan goede vakmensen? Het probleem is niet nieuw,
maar speelt wel een rol nu we merken dat het hele speelveld in korte tijd verandert.
Het is daarom belangrijk dat we onze relatief kleine sector nog beter neerzetten als een boeiende innovatieve
bedrijfstak waar uitdagende en interessante functies zijn. Want er ontstaat een ‘war on talent’.
Ik zie op onze WaterCampus, waar we het Waterapplicatiecentrum (WAC) hebben, dat studenten die meewerken
aan een pilot binnen de kortste keren in dienst zijn bij het bedrijf waarvoor ze onderzoek doen. Als je onderwijs
en bedrijfsleven bij elkaar brengt zoals in het WAC gebeurt, kan het snel gaan. De vraag is: hoe gaan we dat met
elkaar versterken?
Kansen grijpen, dus. En zo hoor ik ook veel positieve verhalen van bedrijven in onze watertechsector die heel druk
zijn. Met zaken en gelukkig ook nog altijd met innovatie. Op de Aquatech Amsterdam zal een tiental watertech
bedrijven in het Holland Innovation Park (HIP) nieuwe marktklare technologie tonen aan het publiek. Net als 2 jaar
geleden realiseren we samen met het NWP en ENVAQUA het Netherlands Pavilion (Hal 5 van de RAI Amsterdam).
Tevens is het HIP hier te vinden.
En ook al is de toekomst nog onzeker door corona, toch hoop ik jullie te ontmoeten in het Netherlands Pavilion
tijdens de Aquatech Amsterdam van 2-5 november.
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

Henry van der Bij

HDM PIPELINES ONTWIKKELT DATAGESTUURDE
TRACÉBEPALING WATERSTOFLEIDINGEN
Om een efficiënt tracé voor waterstofleidingen uit te stippelen, ontwikkelde HDM Pipelines een innovatieve datage
stuurde tool. Het Friese bedrijf, specialist in leidingwerk management, speelt daarmee in op behoeften van mogelijke
assetmanagers. “Onze tool bepaalt hoe een tracé op een veilige en voordelige manier van A naar B kan lopen”, vertelt
Henry van der Bij, CTO bij HDM Pipelines.
Dat waterstof een rol gaat spelen in
de energietransitie is zonneklaar.
Momenteel wordt de stof hoofdzakelijk
getransporteerd via de weg. Om een
grotere rol op het energie-toneel te
spelen is een leidingnetwerk een logische stap. Van der Bij draagt met HDM
Pipelines bij aan de ontwikkeling. “Als
we aan de energievraag willen voldoen
is alleen zonne-energie of windenergie niet genoeg. We willen meeliften
op de ontwikkelingen in de waterstofmarkt, die enorm groeit en waar veel
gebeurt.”
Bij de aanleg van een waterstofleiding
komt een hoop kijken, legt Van der Bij
uit. “Welke impact heeft waterstof op
de omgeving? Wat voor stappen moet
je doorlopen bij bevoegd gezag? Denk
bijvoorbeeld aan vergunningstrajecten. Er is nog veel onbekend bij overheden over waterstofleidingen en het
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transport, terwijl een waterstofleiding
niet veel verschilt van een gasleiding.
Verder kom je in de ondergrond van
alles tegen. De kunst is vervolgens om
de meest efficiënte route te kiezen.”
HDM Pipelines ondersteunt mogelijke
assetmanagers in dit proces. Kennis
en ervaring in het leggen van kabels
en leidingen zijn gevat in data, waarmee de tool een route vaststelt met zo
weinig mogelijk knelpunten. “Stel, je
hebt een bepaalde route in gedachten,
maar in dat tracé kom je een conflic
terende gasleiding tegen. Om een
hoop gedoe en geld te besparen kun
je dan beter kiezen voor een andere
route. In onze tool is zo’n analyse
geautomatiseerd.”
In sommige gebieden, waar de onder
grond bomvol ligt met kabels en leidingen, is dat een flinke uitdaging.
Zoals in Stad aan ‘t Haringvliet. “Het

dorp streeft ernaar om compleet
over te gaan op waterstof - ook met
de woningbouw. Energiecoöperatie
Deltawind vroeg ons om een leidingtracé vanaf Rotterdam naar het dorp
te initiëren. Op het industrieterrein in
Rotterdam heb je een knappe uitdaging. Om problemen in de uitvoering
te voorkomen is een goede analyse
van de bestaande situatie van groot
belang.”
Op dit moment lopen er pilots met waterstofleidingen, waaronder één met
een tracé dat van een productielocatie
naar een tankstation moet komen te
liggen. Een mooi begin, vindt Van der
Bij. Maar HDM Pipelines heeft grotere
ambities. “We onderzoeken een traject
waarin we als asseteigenaar waterstofleidingen exploiteren. Naast de
analyses gaan we dan ook het netwerk
onderhouden en beheren.”
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WETLANTEC HAALT LOZINGSNORM MET
NATUURLIJK ZUIVERINGSSYSTEEM IN ALMERE

AMBITIEUS HOLLAND
WATER WIL VAN SERVET
NAAR TAFELLAKEN
Rogier van den Brink

Primair gaat het om kwalitatieve watertech en service

Geheel in lijn met de ambities om de grootste legionelabestrijder in de EMEA-regio te worden,
nam Holland Water broederbedrijven Ateca en Uvidis over. Toch valt er voor het watertech
bedrijf nog een hoop te winnen. “We willen de Boskalis worden van gebouwwaterbeheer”, zegt
Rogier van den Brink, CEO bij Holland Water.
Holland Water levert waterbehande
lingssystemen om drinkwater in
gebouwen en andere menselijke infrastructuur te behoeden voor legionella
en andere schadelijke bacteriën. Dit
doet het Driebergse bedrijf met zelf
ontwikkelde en geproduceerde technologieën, zoals ultraviolet licht voor
preventieve doeleinden en koper- en
zilverionisatie ter bestrijding van aanwezige bacteriekolonies en biofilm.
Na de overname van Ateca is Holland
Water al de grootste aanbieder van
koper- en zilverionisatietechnologie
in de EMEA-regio. Volgens Van den
Brink was dit niet een doel op zich.
“Primair gaat het ons om kwalitatieve
watertech en service – maar omvang
doet er wel degelijk toe. We moeten
opboksen tegen grote jongens die
alles te verliezen hebben. Daar heb je
spierballen voor nodig. Daarom willen
we schaal creëren.”
Van den Brink ziet nog genoeg groei-

mogelijkheden in de branche. “Er
is zoveel noodzaak en behoefte aan
oplossingen tegen legionella. Momen
teel is er een handjevol geschikte
technieken om drink- en koelwater
te behandelen en binnen die bredere
markt willen we ook een leidende rol
spelen.” Om door te blijven groeien wil
Van den Brink zijn producten in zoveel
mogelijk landen afzetten in samenwerking met lokale distributeurs.
De noodzaak van watertechnologie
oplossingen en de winstgevendheid
zijn daarin leidend. “Hoe slechter de
gebouwinfrastructuur en hoe warmer
het klimaat, hoe meer problemen we
zien. Zuid-Europa, het Midden-Oosten
en delen van Afrika kunnen onze
watertech goed gebruiken. Maar ook
in landen waar ze chloor hebben afgezworen als waterbehandelingsmiddel
zijn watertechoplossingen nodig.
Denk naast Nederland bijvoorbeeld
aan Duitsland.”

Dankzij investeringen in Holland
Water door investeringsmaatschappij
OXGreenfield creëerde het bedrijf
financiële slagkracht. “Als je snel
van servet naar tafellaken wil transformeren kan dat alleen met genoeg
budget. Daarmee ga je investeren in
de fundamenten die je nodig hebt voor
stevige groei. OxGreenfield draagt
meer bij dan alleen geld, het zijn zeer
betrokken partners zonder ons in de
weg te zitten.”
Volgens Van den Brink is de h
 uidige
organisatie geheel gestoeld op
schaalvergroting. “Holland Water is
altijd een ruwe diamant geweest met
een enorm potentieel. Naast de externe financiën hebben we een gepokt en
gemazeld managementteam geïnstalleerd en de hele interne waardeketen
klaargestoomd voor opschaling. We
zitten er purpose gedreven in en
willen zoveel mogelijk gebouwen van
hun legionella problemen afhelpen.”

Op 14 september opende
Wetlantec de eerste fase
van de collectieve water
zuivering in Almere. Het
familiebedrijf speelt met
innovatieve waterzuive
ringsoplossingen in op
de groeiende vraag naar
natuurlijke zuiveringssys
temen voor afvalwater.
“Wij kunnen het rioolpro
bleem van hele woonwijken
oplossen zonder tussen
komst van overheden”,
zegt Jonas Pelgröm, medeeigenaar van Wetlantec.

Aanleg waterzuivering van
Wetlantec in Oosterwold

In stadsdeel Oosterwold in Almere ligt geen riolering. Het
water wordt door de bewoners zelf gezuiverd. Sinds deze
zomer zuivert een groep inwoners afvalwater met behulp
van het systeem van Wetlantec. De bewoners sloten een
contract af en betalen maandelijks voor het gebruik, vertelt
Pelgröm. “In 2018 zijn we gestart met het ontwikkelen
van een systeem met als doel minimaal de 3B norm - de
lozingsnorm van waterschap Zuiderzeeland - te halen. Dat
is uiteindelijk gelukt.”
Wetlantec wil zelfs een stap verder gaan dan de huidige
norm. “Wij garanderen de 3B klasse, maar we weten dat
we een nog hoger niveau halen. Daarom zijn we een traject
gestart om ons systeem een klasse 4B+ te geven. Die
klasse hebben we zelf bedacht, want de hoogste norm in
Nederland is 3B. Die plus staat voor het verwijderen van
medicijnresten.”
Dit gebeurt door zogeheten medicijnreactoren die op basis
van schimmelcultuur medicijnresten in het water afbreken
of opnemen. Het complete systeem werkt autonoom, vertelt Pelgröm. “Het is
Zuivering is op afstand te besturen
voorzien van een eigen
ontwikkeld telemetriesysteem dat zowel de
waterkwaliteit als de
waterkwantiteit doormeet. De zuivering
is voorzien van veel
sensoren en is volledig
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De mensen van Wetlantec

op afstand te besturen.” Bij de ontwikkeling van de transportsystemen voor het afvalwater, is gebruik gemaakt van
slimme pompstations die met elkaar communiceren. Zo is
er tot 50 procent bespaard op kosten en materiaalgebruik.
Pelgröm verwacht de komende jaren meer systemen in
Nederland uit te rollen. “Onze aanpak waarin we nauw
samenwerken met bewoners en een en ander goed afstemmen met de overheid, in combinatie met de s limme
natuurlijke zuivering, maakt dit collectieve systeem uniek.
Het is overal in Nederland toe te passen. Ook aan de
randen van stedelijk gebied, waar het sluiten van de waterkringloop en duurzaamheid als belangrijke pijlers worden
gezien.”
Met het lokale systeem hoeft het afvalwater niet meer
kilometers ver weggepompt te worden, wat een kosten
besparing oplevert. “In vergelijking met een conventioneel
rioolstelsel is ons systeem mogelijk kostbaarder - mede
doordat we onafhankelijk van subsidies en overheidsgeld
werken. Wat we uitgeven zijn ook de daadwerkelijke kosten;
we kunnen niet schuiven in potjes. Maar als je een reële
kostenvergelijking maakt, is ons systeem een modern, slim
en duurzaam alternatief.”
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Sankey-stroomdiagram van de
waterstromen (in miljoen m3)
in de casus Hoog Nederland
in een droog jaar (2019),
waarbij effluent deels wordt
hergebruikt in de landbouw.
Hergebruik levert jaarlijks een
20% reductie op van de netto
druk op het grondwater

RWZI: ZOETWATERBRON
VOOR DE TOEKOMST?
Rioolwaterzuiveringen verwerken grote volumes rioolwater. Het gezuiverde effluent wordt nu vaak
afgevoerd. Als de zuivering verder verbetert, wordt toepassing van gezuiverd rioolwater in bijvoorbeeld de
industrie en de landbouw denkbaar. Ook grondwateraanvulling is een optie. De rwzi wordt dan een regionale
waterfabriek. KWR en STOWA hebben voor twee regio’s de mogelijkheden verkend.
Waterbeheerders in Nederland werken aan duurzaam
waterbeheer en verantwoorde benutting. Dat kan door
regionale zelfvoorziening: minder aanvoer van gebiedsvreemd water en minder afvoer uit de eigen regio. Hergebruik van effluent is nu nog niet aan de orde vanwege
de waterkwaliteit, maar komt wel dichterbij. Daarbij is
zorgvuldigheid geboden. Sluiten watervraag en -aanbod op
elkaar aan? Is het water schoon genoeg? Wat zijn de kosten
en baten? En de belangrijkste vraag: is er genoeg effluent
beschikbaar?
Voor een eerste verkenning onderzochten STOWA en KWR
twee gebieden. Voor Hoog Nederland betrof dit de regio
Veghel-Helmond-Asten in Brabant, voor Laag Nederland
het hele beheergebied van Hoogheemraadschap van
Delfland (met het Westland). Samen met waterschappen,
drinkwaterbedrijven en provincies zijn recente gegevens
verzameld. Invoering in het model WEAP (Water Evaluation
and Planning) leidde tot een overzicht van de waterstromen
voor beide regio’s. Vervolgens zijn mogelijkheden voor hergebruik doorgerekend. Hierbij is geen rekening gehouden
met de waterkwaliteit.
Hoog Nederland: effluent in plaats van grondwater
De regio Veghel-Helmond-Asten valt onder waterschap

Aa en Maas en heeft vier rwzi’s waaronder één industriële
(Bavaria). Het effluent wordt al ‘gebruikt’. Het wordt geloosd op beken en andere waterlopen en is belangrijk voor
de watervoerendheid en daarmee, ondanks de achterblijvende waterkwaliteit, voor de ecologie.
Het belangrijkste vraagstuk in de regio is het toenemende
gebruik van grondwater, dat in het droge jaar 2019 ruim
50 miljoen kubieke meter bedroeg. We hebben drie scenario’s doorgerekend: 1) effluent naar landbouw; 2) effluent
naar industrie; 3) hemelwater naar grondwater.
Uit de analyse bleek dat als boeren in de buurt van rwzi’s
effluent gaan gebruiken, dat hun grondwatergebruik voor
irrigatie dan met de helft daalt. De totale grondwatervraag
in het gebied daalt met 20 procent. Wel pakt hergebruik in
het zomerhalfjaar lokaal soms ongunstig uit voor waterlopen en beken die afhankelijk zijn van geloosd effluent.
Afkoppelen van hemelwater van het riool leidt tot meer
infiltratie in de bodem en dus grondwateraanvulling. Ook
dan daalt de druk op het grondwater met 20 procent, en de
beken blijven ’s zomers watervoerend.
Hergebruik van effluent in de industrie kan de industriële
grondwatervraag met ruim 85 procent verminderen. De
totale grondwatervraag daalt slechts licht omdat de industrie in dit gebied niet zoveel water gebruikt.

Delfland: effluent in plaats van wateraanvoer
In Delfland staan vier rwzi’s, die hun effluent nu afvoeren
naar zee. Het watergebruik is er hoog door sterke verstedelijking met veel verhard oppervlak en glastuinbouw en
weinig ruimte voor waterberging. Daardoor is er ondanks
een neerslagoverschot veel water van buiten nodig:
ruim 100 miljoen kubieke meter per jaar, 70 miljoen voor
drinkwater en ruim 30 miljoen voor het op peil houden en
doorspoelen van het oppervlaktewatersysteem.
Delfland produceert genoeg effluent om in de huidige
grondwatervraag van de glastuinbouw te voorzien, zowel
op jaarbasis als per maand. Een alternatief is de productie
van drinkwater, en ook daarvoor is er genoeg effluent. Dat
geldt niet voor het derde alternatief, toepassing voor peilbeheer en doorspoeling: in droge zomers is er meer water
nodig dan er aan effluent beschikbaar is.
Andere regio’s
Het is voor waterbeheerders lastig in te schatten wat
toepassing van effluent in hun gebieden kan betekenen,
omdat de waterketen (winning, gebruik, zuivering) en het
watersysteem (kwantiteitsbeheer) vanouds gescheiden zijn.
Daarom hebben we de methodiek ‘Verbinden van Waterketen
en Watersysteem’ ontwikkeld waarmee waterschappen
verschillende opties voor hergebruik van effluent kunnen
verkennen.
Landelijk
Onze studie laat zien dat hergebruik van effluent in principe
mogelijk is. Het gebruik van grond- en oppervlaktewater
kan omlaag en de regionale zelfvoorziening neemt toe.
Alleen is effluent niet altijd op het juiste moment of op de
juiste locatie beschikbaar. Grootschalig hergebruik houdt
wel in dat waterstromen sterk kunnen veranderen.
Hergebruik voor landbouw en oppervlaktewaterbeheer lijkt
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overal kansrijk. In de buurt van rwzi’s zijn ook industriële
toepassingen mogelijk, vooral bij een relatief constante watervraag. Ook de mogelijkheden voor drinkwaterproductie
worden verkend, al dan niet na bodempassage, maar hier
spelen vragen over kwaliteit, bescherming en acceptatie.
Voor Hoog Nederland geldt een beperking doordat beekafvoeren lokaal sterk afhankelijk zijn van de aanvoer van
effluent. Hierdoor is minder effluent beschikbaar voor
andere toepassingen.
Henk Krajenbrink, Sija Stofberg (KWR), Harald ten Dam
(Hoogheemraadschap van Delfland), Ferdinand Kiestra
(waterschap Aa en Maas), Michelle Talsma (STOWA)

Naar een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Rioolwater kan op de lange termijn zo schoon worden dat
het geschikt is voor hergebruik. KWR en STOWA onder
zochten de kansen voor ‘Rwzi als waterfabriek’ in twee
regio’s. Grootschalig hergebruik van effluent geeft in
beide regio’s een daling van het gebruik van grond- en
oppervlaktewater. De regionale zelfvoorziening neemt
toe. Landelijk gezien zijn toepassingen in landbouw,
industrie en oppervlaktewaterbeheer op veel plekken
mogelijk. In Hoog Nederland zijn minder mogelijkheden
omdat beken lokaal afhankelijk zijn van effluent.
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Vier manieren om ruimte te maken voor
bodemenergiesystemen

Schematische west-oost-doorsnede ondergrond Veenendaal. Het ondiepe
watervoerend pakket WV 1B ligt tussen ca. 30-80 meter -NAP

BODEMENERGIE NAAST DRINKWATERWINNING
IN STEDELIJKE ONDERGROND
Veel gemeenten werken
aan de omschakeling
naar een duurzame
warmtevoorziening
voor woningen, kantoren en andere panden.
De gemeente Veenen
daal wilde weten of
er in de ondergrond
genoeg ruimte is voor
bodemenergie, naast de
bestaande drinkwaterwinning.

Een flink deel van de warmtevraag in de gemeente Veenendaal komt uit het stadscentrum.
In dat gebied bestaan plannen voor herontwikkeling. Bodemenergie kan hier mooi bijdragen aan de energietransitie.
Een moeilijkheid is dat zich in dit gebied een drinkwaterwinning bevindt, die de stad
Veenendaal en omstreken van drinkwater voorziet. De winputten bevinden zich in het diepere watervoerend pakket (WVP 2). Van de oorspronkelijke putten in het ondiepe watervoerend pakket (WVP 1B) is er nog één als reserve behouden, die af en toe wordt ingezet.
Boringen laten zien dat de beschermende kleilaag (Waalre 3 in afbeelding 1) waarschijnlijk
dik genoeg is om de diepe winputten goed te beschermen. De ondiepe (reserve)winput is
minder goed beschermd, doordat hij boven deze kleilaag ligt. Met de diverse historische
grondwaterverontreinigingen en de geplande boven- en ondergrondse ontwikkelingen is dit
een risico.
Om de winning te beschermen is er een boringsvrije zone aangewezen. Hier mag alleen geboord worden tot een diepte van maximaal 30 meter onder maaiveld. De boringsvrije zone
beslaat een groot deel van de bebouwde kom.
Vanwege de dieptebeperking voor boringen in de boringsvrije zone is er weinig ruimte
voor bodemenergiesystemen. Daar komt bij dat de bodem en het grondwater hier en daar
verontreinigd zijn.
Kunnen de drinkwaterwinning en de warmtevoorziening op deze plek in de bodem toch
samengaan? Witteveen+Bos voerde met alle betrokkenen (gemeente Veenendaal, provincie
Utrecht, Vitens en waterschap Vallei en Veluwe) een verkenning uit.
Warmtevraag en bodemenergie
Voor het Veenendaalse centrum worden in de komende decennia twee tegenstelde ontwikkelingen verwacht in de warmtevraag. Enerzijds een daling door meer en betere isolatie
van gebouwen en woningen. Anderzijds een stijging door de geplande herontwikkeling
(intensiever ruimtegebruik).
Er bestaan verschillende typen bodemenergiesystemen (open of gesloten, al dan niet in
combinatie met een warmtenet). In de huidige situatie is het echter niet mogelijk om daarmee de warmtebehoefte in het centrum voor meer dan 20 procent duurzaam in te vullen.
Ook niet met alternatieve bronnen als zon- of aquathermie – die worden vaak gekoppeld
aan ondergrondse opslag. Er is simpelweg te weinig ruimte beschikbaar door de beperkingen van de boringsvrije zone.

Drinkwaterwinning (en boringsvrije zone) weg?
Er zijn vijf oplossingsvarianten bekeken, die variëren van
de huidige situatie tot de situatie waarbij de gehele drinkwaterwinning verdwijnt uit de gemeente, waardoor deze
vol kan inzetten op bodemenergie (afbeelding 2). In de drie
tussenvarianten verdwijnt de ondiepe reserveput, zodat
(alleen) het WVP1 vrijkomt voor bodemenergie. Omdat de
drinkwatervoorziening niet minder robuust mag worden,
moet in deze tussenvarianten wel compensatie voor de
reserveput gevonden worden.
Elk van de varianten is beoordeeld op verschillende aspecten: omgevingseffecten (waterkwaliteit, CO2-uitstoot, etc.),
maatschappelijke kosten, haalbaarheid en procedures,
gevolgen door de beschermbaarheid van de drinkwaterwinning, de mate waarin duurzaam in de warmtebehoefte
kan worden voorzien en de waarde van de ondergrond.
Daarnaast zijn er ‘zachte’ criteria opgesteld om de belangen van de betrokken partijen te waarborgen:
• de oplossing is veilig en verantwoord in de ogen van alle
belanghebbenden;
• de oplossing is voor alle partijen minstens gelijk aan of
een verbetering van de huidige situatie.
Beoordeling van de varianten
Zonder boringsvrije zone zou de energievraag van de
woningen in dat gebied geheel kunnen worden ingevuld
met bodemenergie. Hiervoor zou de totale drinkwaterwinning verplaatst moeten worden (variant 4). Dit is echter
complex en duur en vraagt een lange doorlooptijd. Vanuit
drinkwaterperspectief is er bovendien geen noodzaak om
de winning te verplaatsen.
Het verwijderen van de ondiepe winput (varianten 2, 3a en
3b) is een relatief kleine inspanning met groot resultaat. De
boringsvrije zone kan hiermee verdiept worden van circa
30 naar circa 75 meter onder maaiveld. De potentie voor
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bodemenergie binnen de boringsvrije
zone stijgt dan van circa 20 naar circa 70
procent van de warmtevraag.
De ondiepe drinkwaterwinput dient wel
gecompenseerd te worden. Daarbij gaat
de voorkeur uit naar het vervangen van de
ondiepe winput door een diepe; het water
komt dan uit een beter beschermd watervoerend pakket: dat is win-win. Naar
ruimte voor uitbreiding van het waterwingebied (diepe put
bijplaatsen) moet nog gezocht worden.
Conclusie
Het verdiepen van de boringsvrije zone door het verwijde
ren van de ondiepe put geeft substantiële extra ruimte
voor bodemenergie. Dit wordt met variant 3a gerealiseerd:
het vervangen van de ondiepe put door een nieuwe winput
elders in Veenendaal. Er is wel aanvullend onderzoek nodig
naar de kwaliteit van de beschermende kleilaag en de
mogelijkheden om het waterwingebied uit te breiden met
een extra put.
Inge Phernambucq, Leo van Wee (Witteveen+Bos),
Arco van Vugt (provincie Utrecht)
Naar een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
De woningbouwopgave en energietransitie vragen om een
goede 3D-ordening van de ondergrond. Een aantal ge
meenten, waaronder Veenendaal, heeft een drinkwater
winning in stedelijk gebied. Dat beperkt de ruimte voor
bodemenergiesystemen. Deze verkenning laat zien dat
vroegtijdige samenwerking een win-winsituatie voor alle
partijen en belangen kan opleveren. In Veenendaal is een
oplossing gevonden die de drinkwaterwinning veiliger
maakt doordat niet meer in het ondiepere pakket gewon
nen wordt, én die ruimte schept voor bodemenergie.

47

48

Kijk op
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Meer weten?

’s Werelds meest toonaangevende vakbeurs
voor proces-, drink- en afvalwater

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.

h2owaternetwerk.nl

Actiefkoolfiltratie op ruw (anaeroob en
anoxisch) grondwater; een robuuste
barrière tegen organische microveront
reinigingen?
In het ruwe grondwater van drinkwaterproductielocatie Noordbargeres worden
diverse organische microverontreinigingen
aangetroffen. Sinds oktober 2018 wordt
op een anaerobe grondwaterbron actiefkoolfiltratie toegepast. De toepassing bij
een anoxische (nitraathoudende) grondwaterbron leverde echter een gecombineerd
nitraatreductie/ijzeroxidatieproces op.
Geschreven door Jantinus Bruins (WLN),
Simon Dost (WMD)
Vlaamse klant ervaart zachter drinkwater
als beter
De relatie tussen perceptie, gedrag en de
hardheid en kalkafzettendheid van water
is evident, maar tegelijkertijd complex en
onbegrepen. Deze studie met een citizen
science-project en controlegroep laat zien
dat klanten hun kraanwater na de ingebruikname van een centrale ontharder niet
enkel beschouwen als zachter, maar ook
als gezonder en lekkerder.
Stijn Brouwer, Dimitrios Bouziotas (KWR
Water Research Institute), Dirk Bloemen,
Katleen De Leu (De Watergroep)
Het koppelen van transitieopgaven: een
innovatieve methode in ontwikkeling
Complexe maatschappelijke opgaven als
klimaatadaptatie, de energietransitie en de
circulaire economie komen elkaar tegen
in de toch al drukke stedelijke ruimte.
Dit artikel presenteert een methode die
organisaties kan helpen bij het werken aan
meerdere transities tegelijk.
Joeri Naus (Universiteit van Amsterdam)

De meerwaarde van natuurvriendelijke
oevers in Noord-Holland
Na de aanleg van natuurvriendelijke
oevers zijn beheer, onderhoud, monito
ring en evaluatie van groot belang. In
Noord-Holland heeft de aanleg van de natuurvriendelijke oevers grotendeels goed
uitgepakt en mede door het uitgevoerde
beheer geleid tot een toename van (bijzondere) soorten.
Wim Langbroek (stichting Waterproef), David
Tempelman (Tempelman Ecologie) en Sandra
Roodzand (Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier)

Microplastics in (drink)water? – terugblik
op een workshop met de drinkwater
bedrijven
De drinkwaterbedrijven hebben samen
met KWR, HWL en RIVM onderzoek
gedaan naar microplastics in water. Op
dit moment bevat kraanwater nog vrijwel
geen meetbare microplastics, maar meer
onderzoek is nodig om te kijken of dit zo
kan blijven.
Roberta Hofman-Caris, Patrick Bäuerlein
(KWR), Eelco Pieke (HWL), Lapo M
 ughiniGras (RIVM), Jan Peter van der Hoek (Waternet, TU Delft)

Regelbare drainage-infiltratie als
droogtemaatregel rondom de Deurnsche
Peel: een verkenning van de lokale en
regionale effecten
Om meer inzicht te krijgen in de regionale
effecten van Regelbare Drainage-Infiltratie
(RDI) heeft waterschap Aa en Maas een
modelstudie uitgevoerd naar de invloed in
het hydrologische attentiegebied rondom
natuurgebied de Deurnsche Peel. Modelresultaten laten zien dat RDI het beoogde
effect heeft op grondwaterstanden.
Hugo van Hintum, Stefan Dekker (Universiteit Utrecht), Chris van Rens, Xandor Eblé,
Sanne Huisman (waterschap Aa en Maas)

Optische metingen ter ondersteuning van
het blauwalgenprotocol
In 2020 zijn metingen aan blauwalgen
verricht met een nieuw optisch instrument (WISPstation) naast metingen van
chlorofyl-A. Het voordeel van optisch
meten is de semi-continue registratie
zonder monstername. De techniek kan
worden ingezet bij het monitoren van
zwemlocaties en om het aantal te nemen
watermonsters te optimaliseren terwijl de
informatiedichtheid sterk toeneemt.
Steef Peters, Marnix Laanen (Water Insight),
Marco Vaartjes, Johan Oosterbaan (Hoogheemraadschap van Rijnland), Jerry van
Druten (provincie Overijssel)

Bodemenergie en een veilige drinkwater
winning in de stedelijke ondergrond
Net als in veel andere stedelijke gebieden
wordt de drinkwaterwinning in Veenendaal
beschermd door een boringsvrije zone. Uit
een verkenning blijkt dat na vervanging
van een ondiepe drinkwaterwinput door
een diepe, de boringsvrije zone verdiept
kan worden zonder extra risico voor de
drinkwaterwinning.
Inge Phernambucq, Leo van Wee (Witteveen+Bos), Arco van Vugt (provincie Utrecht)

HET IS HOOG TIJD OM
ELKAAR WEER ECHT
TE ONTMOETEN
3 REDENEN WAAROM AQUATECH
AMSTERDAM EEN MUST IS OM TE
BEZOEKEN:
n Leg persoonlijke en waardevolle contacten
& ontmoet uw leveranciers en zakenrelaties.
n Bekijk de nieuwste ontwikkelingen en
innovaties in het InnovationLAB en het
Bluetech Research Innovation Pavilion.
n Verrijk uw kennis tijdens onze gratis workshops & bezoek thematische HUBs zoals:
- Industrial Users HUB
- Desalination HUB
- Water Quality HUB
- Smart Pumps HUB
- Digital Water HUB

Registreer vandaag nog
uw gratis bezoek op
www.aquatechtrade.com/amsterdam

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

(Advertenties)

NIEUWS UIT HET NETWERK VAN WATERPROFESSIONALS

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

Agenda@Waternetwerk
KNW-activiteiten
Agenda@Waternetwerk
Meer informatie en aanmelden
kan via www.h2owaternetwerk.nl,
tenzij anders vermeld.
21 OKTOBER, WEBINAR
Toekomstige watervoorziening
1-5 NOVEMBER, AMSTERDAM
Amsterdam International Water Week:
‘Blue Green Deals with Integrated
Solutions’.
Zie voor het programma aiww2021.com
2-5 NOVEMBER, AMSTERDAM
Aquatech én de KNW fitterijwedstrijden
11 NOVEMBER, WEBINAR
Digital Twins
15-19 NOVEMBER, WEBINARS
Elke dag van 16-17 uur Waterkwaliteit op
de kaart
26 NOVEMBER, BREUKELEN
KNW Jaarcongres over Transities in de
Watersector, leren van transformeren.

Wilt u een activiteit voor waterprofessio
nals aanmelden voor de H2O-agenda? Mail
dan naar: redactie@h2o-media.nl
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Sociohydrology Community

Aan de eerste sociohydrology conferentie namen 300 natuurwetenschappers en
sociale wetenschappers uit 43 landen deel. Zo’n 60 deelnemers waren fysiek aanwezig waren in Delft. De deelnemers waren afkomstig uit 43 landen.

Topprogramma Amsterdam
International Water Week #6

Onder de titel “Blue Green Deals with
Integrated Solutions - Water as an
enabler to accelerate resilient and
sustainable development” gaat op
1 november as. de zesde editie van de
Amsterdam International Water Week
van start. Bij de AIWW gaat het niet
alleen om kennis delen en netwerken,
maar om ook daadwerkelijk concrete
resultaten te behalen. Met topsprekers
en topgasten. Daar moet je bij zijn!
Dus kom ook naar de AIWW2021! Meer
informatie over het programma is te
vinden op www.aiww2021.com

Digital Twins

KNW organiseert binnenkort een
webinar over digital twins. De nieuwste
inzichten vanuit de wetenschap ingeleid
door professor Jayawardhana van het
Mechatronics and Control of Nonlinear
Systems, Engineering and Technology
Institute Groningen // Programmaleider
NWO ‘DIGITAL TWIN programma Slimmer systeem door digitale tweeling’.
Daarna zoomen we in op het wat, hoe en
waarom binnen de praktijk van de waterbedrijven en waterschappen.
Datum en tijd: donderdag 11 november
van 15.45-17.15
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Efﬁciënt, eenvoudig en
innovatief
waterbeheer
Efﬁciënt, eenvoudig
en
met
oplossingen
voor:
innovatief
waterbeheer
met oplossingen voor:
grondwaterstand

oppervlaktewater
grondwaterstand
riooloverstorten
oppervlaktewater
EC-metingen
riooloverstorten
EC-metingen

Gebruikersvriendelĳk en betrouwbaar
gegevens verzamelen:
Gebruikersvriendelĳk en betrouwbaar
Stand-alone (bluetooth)
gegevens verzamelen:
Telemetrisch naar uw portal
Stand-alone (bluetooth)
(GSM, NB IoT, LTE-m, LoRa)
Telemetrisch naar uw portal
(GSM, NB IoT, LTE-m, LoRa)

www.leiderdorpinstruments.nl
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071 54 15 514

