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Drinkwater en  
nanotechnologie
Al in het begin van de jaren zestig benadrukte John F. Kennedy het belang van de 

beschikbaarheid van schoon en veilig drinkwater. Degene die op een economische 

manier zoet water uit zeewater kon maken, zou van hem twee Nobelprijzen krij-

gen: één voor de technologie, en één voor de vrede! Onderzoekers van het eerste 

uur, zoals Loeb, Sourirajan, en vooral John Cadotte, hebben nog nooit de Nobelprijs 

mogen ontvangen. Maar dankzij hun unieke bijdrage aan de membraantechno-

logie kunnen we inmiddels wel zoet water uit zeewater maken, met behulp van 

membranen en het omgekeerde osmose-proces.

Omgekeerde osmose-membranen kunnen zeer efficiënt zeewater ontzouten, door-

dat de toegepaste chemie voor deze membranen geheel is geoptimaliseerd voor dit 

proces. Ook het verwijderen van microverontreinigen (medicijnresten, hormoon-

verstorende stoffen, pesticiden en insecticiden) is goed mogelijk, zij het dat we 

voor toepassingen met zoet water relatief veel energie nodig hebben. Het proces 

is daarnaast door toepassing van spiraalgewonden elementen verre van optimaal. 

Aan de Universiteit Twente wordt in samenwerking met o.a. Wetsus gewerkt aan 

een nieuwe generatie capillaire nanofiltratie-membranen, die in staat moeten zijn 

om microverontreinigingen te verwijderen en een eenvoudiger, robuuster proces 

mogelijk maken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een nieuw platform, ‘nano-

chemie’, waarmee we een dunne selectieve film laag voor laag (per nanometer) 

kunnen opbouwen. Dit geeft de mogelijkheid om de lading van het membraan per 

laag aan te passen en ook functionele nanodeeltjes in te bouwen om de scheidende 

eigenschappen te beïnvloeden. Dit is vergelijkbaar met de ontwikkeling van mem-

branen die virussen niet alleen tegenhouden, maar ze ook in één stap inactiveren 

– door de aanwezigheid van lading of functionele nanodeeltjes.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor de aanwezigheid van medicijnresten, hor-

moonverstorende stoffen of pesticiden in ons oppervlaktewater. Omdat de huidige 

zuiveringstechnieken niet altijd voldoende zijn om deze stoffen te verwijderen, 

zouden ze ook in ons drinkwater terecht kunnen komen. In juni 2012 nog konden 

we via een position paper van Vewin – en recenter in een STOWA-rapport (2014-

45) – vernemen dat de aanwezigheid van diclofenac, ibuprofen en dergelijke waar-

schijnlijk geen aantoonbaar effect heeft op onze gezondheid, omdat het gaat om 

goedgekeurde medicijnen en de concentraties erg laag zijn... Let wel, alle onderzoe-

kers houden wijselijk een slag om de arm, mede omdat effect op waterorganismen 

wel is vastgesteld! Ik ben en blijf overigens van mening dat medicijnen niet via het 

drinkwaternet moeten worden gedistribueerd, maar via de apotheek! 

Het is bekend dat hormoonverstorende stoffen al in zeer lage concentraties effect 

kunnen hebben. Bijvoorbeeld het WHO-rapport Endocryne Disrupting Chemicals 

(2012) waarschuwt hiervoor. Ook KWR geeft aan, bij monde van Annemarie van 

Wezel (Waterforum, 26 augustus 2014), dat er nog veel te weinig bekend is over het 

effect van deze stoffen. Walter van der Meer (Oasen) deelt deze zorg en heeft al een 

plan op hoofdlijnen gelanceerd om zuiver, onberispelijk drinkwater te leveren aan 

– om te beginnen – 12.000 huishoudens in Zuid-Holland (NRC, 17 september 2013).

Ondanks onze alom geprezen goede drinkwaterkwaliteit in Nederland is er dus 

duidelijk noodzaak voor verbetering, waarbij een nieuwe generatie nanofiltratie-

membranen een grote rol zou kunnen spelen.
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In elke Waterspiegel vragen wij een gastcolumnist  
zijn of haar visie te geven op een actueel thema.
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