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Waterschappen zien afvalwater steeds meer als bron van energie en 
grondstoffen, in plaats van alleen maar als afvalproduct. Samen met 
netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) vervullen 
zij een belangrijke rol in de verduurzaming van de afvalwaterketen. 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van benodigde 
technologieën en er zijn veel nieuwe wetenschappelijke inzichten 
beschikbaar. De vertaling van die inzichten naar de praktijk samen met 
een succesvolle ketensamenwerking vormen de succesfactoren voor 
een circulaire afvalwaterzuivering.

Het delen van kennis binnen de afvalwaterketen is van groot belang 
voor succes. Precies dat streven wij ook na in onze cursus Circulaire 
afvalwaterzuivering: de laatste inzichten, op 10 en 11 november 2020. 
Wetenschap en praktijk gaan hier hand in hand. De onderzoeksgroep 
Biotechnologie van de TU Delft is nauw betrokken bij de cursus en on-
der leiding van Mark van Loosdrecht worden de nieuwste wetenschap-
pelijke inzichten toegelicht. Vanuit EFGF vertalen Enna Klaversma en 
haar collega’s deze wetenschap concreet naar de praktijk. De nieuwste 
stoffen en technologieën die aan de orde komen zijn onder andere 
Kaumera, bioplastics, Vivianiet en superkritisch vergassen.

Ga voor meer informatie en inschrijven naar www.paotm.nl

Circulaire afvalwaterzuivering: de laatste inzichten
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De toonaangevende series 530, 630 en 730 van Watson-Marlow 
Fluid Technology Group (WMFTG) zijn nu verkrijgbaar met Ethernet/
IP™-besturing. Dit netwerkprotocol biedt pompgebruikers toegang 
tot snelle, nauwkeurige prestatiegegevens en naadloze connectivi-
teit met moderne PLC-regelsystemen en het IoT (Internet of Things).

Intelligente netwerkbesturing
 
Ethernet/IP™ is zeer populair omdat dit het Common Industrial 
Protocol (CIP) aanpast aan standaard Ethernet, waardoor een 
eenvoudige netwerkintegratie wordt ondersteund en het delen en 
diagnosticeren van gegevens mogelijk wordt gemaakt. Bovendien 
maakt real-time communicatie processen veilig en flexibel.

Watson-Marlow pompen met Ethernet/IP™ zijn volledig compa-
tibel met geavanceerde, gedistribueerde besturingssystemen en 
toonaangevende merken PLC, waaronder Rockwell Automation, 
Emerson (Delta-V) en Schneider. De installatie is snel en eenvoudig 
met een elektronisch gegevensblad en een Rockwell Automation 
‘add-on-profile’ dat eenvoudige tabbladen voor netwerkkenmerken 
biedt. De pompen hebben ook een directe interface met druk- en 
flowsensoren van derden, wat netwerktoegang geeft tot sensor-
gegevens. Gebruikers kunnen kiezen uit een lijst van toonaangeven-
de sensormerken, waaronder Sonotech, Pendotech en Krohne.

Watson-Marlow pompen zijn nu voorzien van Ethernet/IP besturing
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“Alleen door nauw samen te werken houd 
je perspectief voor de toekomst. Samen 
met partners zorgen voor de juiste tech -
nische oplossingen en een goede prijs/ 
kwaliteitverhouding. Goede relaties en 
inventieve praktische oplossingen zijn 
voor ons belangrijker dan kortetermijn-
successen. Juist nu kiezen voor lange -
termijnrelaties en een heldere koers varen 
ten aanzien van technische oplossingen, 
met hoge  toegevoegde waarde vraagt lef 
en strate gische spierballen.” 

SAMENWERKEN IN BOUWTEAM 
In de praktijk werkt Mous Waterbeheer 
veel volgens Design & Construct, voor 
complexere trajecten vrijwel altijd in de 
vorm van bouwteam. In 2017 werd deze 
contractvorm gekozen voor de nieuw-
bouw van dijkgemaal Harculo in Zwolle, 
in bouwteam met aannemers Knol en Roe -
lofs voor waterschap Drents Over ijsselse 
Delta. Dat gold ook voor de reali satie van 
twee hoofdgemalen in Almere. Er werd 
gewerkt in bouwteam met de gemeente 
Almere, Knipscheer Infrastructuur en 
Mous Waterbeheer als hoofdaannemer.  

PARTNERSHIPS VOOR INNOVATIES 
Ook voor het ontwikkelen van nieuwe 
oplossingen kiest Mous Waterbeheer 
 be wust voor samenwerking. Een voor-
beeld is de ontwikkeling van de sva-x16 
alarmmodule. “Door de uitfasering van 
isdn en pstn vervielen per 1 september 
2019 de analoge lijnen. In samenwerking 

met  Adésys is de sva-x16 alarmmodule 
ontwikkeld voor de besturing van mini -
gemalen.” Voor klanten betekent dit dat 
de overstap naar moderne communicatie 
een kwestie is van plug & play. 
 Inmiddels zijn er diverse succesvolle 
 projecten opgeleverd, onder andere voor 
de gemeente Midden-Groningen. 

KENNIS, FLEXIBILITEIT EN EFFICIËNTIE 
Voor elke uitvraag werkt een multidisci-
plinair team samen aan de uitwerking 
van de klantoplossing. “Dat bedoelen we 
met doeners die nadenken: altijd de vraag: 
wat heeft de klant nodig?” Op die manier 
staat de klant centraal, waarbij sector -
specifieke kennis, flexibiliteit en efficiën-
tie de bouwstenen zijn. Kriele: “Ja, het 
vraagt lef, ook van onze klanten en leve-
ranciers. Maar deze strategische richting 
levert nu al vruchten op en gaat het 
 verschil maken voor de toekomst.” n

Doeners die nadenken. Dat is het centrale thema in het gesprek 
met Hidde Kriele, directeur van Mous Waterbeheer. En vertrouwen. 
Want door het aangaan van strategische partnerships met klanten 
en leveranciers streeft Mous Waterbeheer ernaar het verschil te 
maken. Vooral nu in coronatijd. 

Hoge toegevoegde waarde 
vraagt lef en samenwerking

WILT U MEER WETEN? 
Ga voor meer informatie naar  
mouswaterbeheer.nl 
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