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Colofon INHOUD

Dijkgraaf jan geluk (hollanDse Delta)

18 ‘De zorg voor 
waterkwaliteit 

is wat ons bindt’
Als VVD-Kamerlid was hij in 2003 betrokken bij de totstandkoming 

van de Wet Eigendommen Drinkwater, de eerste tranche van de la-

tere Drinkwaterwet. Inmiddels is Jan Geluk dijkgraaf bij waterschap 

Hollandse Delta. In hoeverre beïnvloedt de nieuwe wet zijn werk of de 

samenwerking tussen waterschappen en drinkwaterbedrijven? Over 

de waterketen, het Kierbesluit en grootschalig tuinieren in de delta.

VewIN LObby AgeNDA

10 Algemene politieke 
beschouwingen

op Prinsjesdag heeft minister de Jager van financiën (cda) de 

miljoenennota en de daarbij behorende begroting voor 2012 aan 

het parlement aangeboden. bij de behandeling van de begrotings-

hoofdstukken in de Tweede Kamer is vewin alert op de belangen 

van de drinkwatersector. de hoofdlijnen zijn: de bescherming van de 

drinkwaterbronnen, de kwaliteit van het drinkwater, de leverings-

zekerheid en een optimale performance van de waterbedrijven.

Anne-Wil lucAs, TWeede KAmerlid VVd 

8  ‘Waterwin-molen: 
intuïtie, durf, innovatie’

Belangrijke onderwerpen uit de portefeuille van Anne-Wil Lucas zijn 

waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Water loopt als een rode 

draad door haar loopbaan. De kracht ervan, maar ook de mogelijke 

economische waarde fascineren haar. Hoe verbindt zij economie en 

ecologie? Welke rol kunnen waterinnovaties spelen in en buiten 

Nederland en hoe kan de overheid dat stimuleren en ondersteunen?

NIeUwe VOOrzItter VewIN

4  ‘Samen streven naar 
verbetering’

na een productieve en interessante periode als voorzitter heeft 

Jan Hendrikx per 1 september jl. het stokje doorgegeven. 

de scheidende voorzitter blikt terug op de afgelopen acht 

jaar en heeft een tip voor zijn opvolger, cees veerman: 

‘bewaar van de juiste balans tussen centrale en decentrale 

invloeden op de drinkwatervoorziening in nederland.’
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VOOrwOOrD

Theo Schmitz

Kabinet rutte op stoom
Inmiddels een jaar onderweg komt het kabinet Rutte op stoom. Steeds meer beleidsvelden krijgen 

invulling via beleidsbrieven en visiedocumenten. In zijn bedrijfslevenbrief benadrukt vice-premier 

Verhagen (EL&I) het belang van innovaties en export voor de toekomst van de Nederlandse 

economie. De waterbedrijven hebben daarbij de status van topsector. Een keuze die recht doet aan 

hun cruciale bijdragen in de economische ontwikkeling van de wereld. Met Jan Bout als ‘kwartier-

maker’ krijgt Holland Waterland-Innovatieland nu gestalte. Kernopdracht: het smeden van één 

gesloten aanvalsfront van de deelsectoren deltabouw-watertech-maritiem. 

Met een focusbrief over moderne ontwikkelingssamenwerking bracht staatssecretaris Knapen 

het aantal concentratielanden tot vijftien terug. Met speciale aandacht voor zes waterhulplanden: 

Benin, Ghana, Zuid-Sudan, Ethiopië, Kenia en Mali en vijf Water Mondiaal landen: Indonesië, 

Bangladesh, Egypte, Vietnam en Mozambique. Ons bedrijfsleven kan vanaf 2012 rekenen op een 

PPP-faciliteit, kredietgaranties en bilaterale ondersteuning door ambassades. Doel: de MDG’s voor 

drinkwater en sanitatie dichterbij brengen.

In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst Minister Schultz (I&M) een toekomstbeeld 

van bovengronds Nederland in 2040. Een werkstuk vol verbeeldingskracht en vernieuwingsdrang. 

Oude kernthema’s van de Ruimtelijke Ordening – rode verstedelijkingslijnen bijvoorbeeld – spelen 

in deze kabinetsperiode een mindere rol. Onder de slogans: ‘Je gaat erover of niet...’ en ‘Decentraal, 

tenzij…’ trekt de minister via gemeenten en provincies ten strijde tegen de bestuurlijke drukte in 

ons land. Doel: een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.

Waar Nederland Waterland van blauw doortrokken is, vraagt Vewin in deze structuurvisie om 

extra aandacht voor die blauwe lijnen. Nederland zonder water bestaat niet, zou een zwart gat zijn. 

Onze steden (over)leven dankzij water, worden nu reeds wereldwijd erkend als ‘the sustainable 

cities of the future’. Met onze voedseldragende landbouwarealen als groen-blauwe gordels 

daaromheen. Water als dwingende reden van groot openbaar belang. 

Voor toeristen van heinde en ver is Nederland het mooist vanaf het water.

Laat ook deze structuurvisie dat beeld uitstralen. 
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Vewin-voorzitter Jan Hendrikx geeft stokje over aan Cees Veerman 

‘Samen streven naar verbetering’
Na ruim acht jaar heeft Jan Hendrikx op 1 september jl. het voorzitterschap neergelegd. Hoog tijd 
voor een terugblik met de scheidende voorzitter en een vooruitblik met zijn opvolger, Cees Veerman. 

In de periode vanaf 2003 waarin Jan 

Hendrikx voorzitter van Vewin was, 

is uiteraard het nodige gepasseerd. 

Hendrikx: ‘Wat ik zeer interessant vond 

(en vind) is de discussie over al dan 

niet liberaliseren. Ik ben dan ook zeer 

benieuwd naar de uitkomst van het par-

lementair onderzoek naar liberalisering 

en privatisering. Voor de drinkwatersec-

tor is er reeds jaren geleden bewust voor 

gekozen om de eigendom van de drink-

waterbedrijven in handen te houden 

van overheden, en dan met name ge-

meenten en provincies. Ook de nieuwe 

Drinkwaterwet borduurt hierop voort. 

Dit doet mijns inziens recht aan de pres-

tatie van de gemeenten en provincies, 

die tot nu toe hebben aangetoond dat ze 

zeer wel in staat zijn om de drinkwater-

voorziening goed en tegen lage kosten 

te kunnen organiseren.’

efficiencywinsten 
‘Vaak wordt gezegd, dat het risico van 

publieke eigendom is dat er minder 

prikkels voor doelmatigheid zijn. Toen 

ik aantrad, was ik dan ook positief ver-

rast dat de drinkwatersector, zonder 

wettelijke verplichting daartoe, zelf al 

een effectief middel had ontwikkeld; de 

benchmark. Begonnen als instrument 

voor managementinformatie heeft de 

benchmark zich inmiddels verbreed tot 

een belangrijk document voor publieke 

verantwoording in de richting van aan-

deelhouders en samenleving. Daarmee 

geeft het ook invulling aan het prin-

cipe van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Het is een permanente 

uitnodiging voor verbetering van de 

prestaties en de manier van werken. De 

efficiencywinsten die de benchmark 

zichtbaar maakt, vind ik daarom echt 

een prachtige prestatie van de sector.’

toezicht
‘Een belangrijk aandachtspunt in de nieu-

we wet is voor mij: de manier van toe-

zicht houden. De exacte invulling daar-

van volgt nog, maar ik voorzie het risico 

dat de balans tussen de aandacht voor 

het centrale en het decentrale niveau 

gaat doorslaan naar het rijks niveau. Ik 

zou dat jammer vinden, omdat je daar-

mee de aandeelhouders van de water-

bedrijven tekortdoet. Natuurlijk moet 

er landelijk toezicht zijn op de kwaliteit 

en mag de politiek de bedrijven erop 

aanspreken als het niet goed gaat. Maar 

centraal toezicht op de dagelijkse stu-

ring van de bedrijven en zaken zoals 

de hoogte van tarieven, investeringen, 

productontwikkeling, enzovoort, heeft 

volgens mij geen meerwaarde. Dat doet 

afbreuk aan de primaire verantwoorde-

lijkheden van de decentrale overheden.’

Samenwerking waterketen
‘Hetzelfde geldt bij de samenwerking 

in de waterketen. Ook daar is het  

essentieel om de lokale component te 

onderkennen. Er bestaan onderling 

grote verschillen in organisatievorm 

en schaal tussen de betrokken partijen: 

de gemeenten, de waterschappen en 

de drinkwaterbedrijven. Zij moeten de 

ruimte hebben om in onderling overleg 

overeenstemming te bereiken over de 

meest efficiënte situatie. Ik onderken 

wel de noodzaak van wettelijke regel-

geving als partijen niet in staat blijken 

op eigen kracht die situatie te bereiken.’

Streven naar consensus
Consensus is een belangrijke rode draad 

in het voorzitterschap van Hendrikx. ‘In 

mijn bestuurlijke loopbaan heb ik erva-

ren dat besturen makkelijker is als bij 

een overleg veel partijen betrokken zijn, 

die qua omvang vergelijkbaar zijn. Als 

er in een groep enkele grotere partijen 

zijn en de verschillen onderling ook 

groter worden, kan de parallellie van 

belangen minder worden. Consensus is 

dan een belangrijke voorwaarde om tot 

successen te komen.’

Wat geeft u uw opvolger Veerman mee? 

Hendrikx moet even lachen: ‘Dat wil 

ik hem eigenlijk eerst zelf vertellen, 

maar goed: het belangrijkste punt is 

volgens mij het bewaren van de juiste 

balans tussen centrale en decentrale 

invloeden op de drinkwatervoorziening 

in Nederland. Kijk naar de kracht van 

de sector. Probeer met convenanten tot 

afspraken met andere stakeholders te 

komen, dat is vaak effectiever dan wach-

ten op wetgeving. Gelukkig kennen wij 

Cees Veerman als een behoedzaam 

bestuurder en een bruggenbouwer, dus 

ik heb er het volste ver-

trouwen in dat dat 

goed gaat komen.’

groen-blauwe 
achtergrond
Cees Veerman kan 

inderdaad bogen 

op een indrukwek-

Hendrikx: ‘Bewaar  

de Balans tussen  

centraal en decentraal’
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kende staat van dienst als openbaar 

bestuurder en heeft het imago op te 

kunnen treden als bindende kracht. 

Hoe is hij eigenlijk bij Vewin terechtgekomen? 

Veerman: ‘Ik ben enkele maanden ge-

leden benaderd met de vraag of ik het 

voorzitterschap op me wilde nemen. 

Het contact is eerder dit jaar ontstaan 

in Vietnam, maar mijn bemoeienis met 

(drink)water gaat veel verder terug. 

Vanuit mijn eerste openbare functie, 

gemeenteraadslid in Nieuw-Beijerland, 

was ik een jaar of 25 geleden lid van het 

bestuur van Stichting Bronwaterleiding 

Hoeksche Waard in ’s-Gravendeel, onder 

de bezielende leiding van Kees Willems. 

Later ben ik terechtgekomen in het be-

stuur van Waterschap De Groote Waard, 

en daarna bij het Zuiveringsschap 

Hollandse Eilanden en Waarden. Je 

kunt zeggen dat ik inmiddels het hele 

‘waterspoor’ ken: drinkwaterproductie, 

transport, zuivering en beheer.’

groen water
‘Tijdens mijn periode als bestuursvoor-

zitter van de Universiteit 

Wageningen kreeg ik 

via onderzoeksinsti-

tuut Alterra veel te 

maken met ‘groen 

water’: de relatie 

tussen water en na-

tuur. Ook als minis-

ter had ik natuur en 

landbouw in mijn portefeuille, waardoor 

ik nauw betrokken bleef bij de waterpro-

blematiek. In de jaren daarna verzocht 

Rijkswaterstaat me het voorzitterschap 

van het onderzoeksprogramma ‘Kennis 

van klimaat’ op me te nemen, wat weer 

leidde tot de Deltacommissie. Het eind-

rapport daarvan leverde enkele nieuwe 

en belangrijke inzichten op, waaronder 

het grote belang van de zoetwatervoor-

raad in ons IJsselmeer.’

Vietnam
‘Enkele jaren geleden verzocht de 

Vietnamese overheid mij om samen 

met enkele onderzoekers adviezen op te 

stellen om te komen tot een Deltaplan 

voor het Mekong-gebied. Vewin voert 

daar met een aantal bedrijven drink-

waterprojecten uit met de eenprocents-

regeling. Men zocht een opvolger voor 

Jan Hendrikx en polste mijn interesse. 

Het toeval wil dat ik door het neer-

leggen van mijn voorzitterschap van 

Natuurmonumenten over wat meer tijd 

beschik. Het mondiale belang van het 

watervraagstuk en de verbindingen die 

er zijn met ontwikkelingshulp, land-

bouw en innovatie gaven voor mij de 

doorslag.’

Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse 

drinkwater sector?

Veerman: ‘Het is inmiddels genoegzaam 

bekend dat de beschikbaarheid van 

schoon en betrouwbaar water een voor-

waarde is voor ontwikkeling en welzijn. 

In Nederland hebben we dat op een 

unieke manier voor elkaar gebokst. Het 

heeft de nodige tijd en inspanning ge-

kost, maar dat proces heeft ons ook veel 

kennis verschaft, zowel technisch als 

organisatorisch. Het zou mooi zijn als 

we die kennis kunnen overdragen aan 

landen die daar behoefte aan hebben. 

Om de mensen daar te helpen, maar 

ook om Nederland als kennisland op de 

kaart te zetten en economische kansen 

te creëren voor ons bedrijfsleven. Wij 

moeten het hebben van ‘hersens en han-

delsgeest’, daar zijn wij als Nederland 

goed in.’

zuinig op relaties
‘Ik verwacht dat we de komende jaren 

in Nederland een nauwere samenwer-

king zullen zien tussen de partijen in 

de waterketen: de gemeenten, de water-

schappen en de drinkwaterbedrijven. 

De eerste stappen zijn gezet en als we 

constructief met elkaar blijven praten, 

weet ik zeker dat de berekende kwali-

teits- en efficiencyvoordelen haalbaar 

zijn. Ik denk ook dat de relatie met de 

landbouw nauwer zal worden. Water 

en landbouw zijn onlosmakelijk aan el-

kaar verbonden, al was het maar omdat 

beide zich bezighouden met primaire 

levensbehoeften. Belangrijk is dat alle 

partijen de wederzijdse belangen goed 

proberen te begrijpen en de onderlinge 

relaties koesteren. Aan mij zal dat in 

ieder geval niet liggen. Ik ben boer uit 

de polder, een samenwerker die een 

compromis als een teken van bescha-

ving beschouwt. Vanuit die visie zal ik 

ook graag een steentje bijdragen aan de 

positie van de Nederlandse drinkwater-

sector.’  ■

Veerman: ‘een compromis  

is een teken Van  

BescHaVing’
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Voedsel, tuinbouw, hightech, 

energie, logistiek, creatieve 

industrie, life sciences, che-

mie, water: alle gekozen Nederlandse 

topsectoren hebben een sterke positie 

in het buitenland. Om deze positie te 

verstevigen voert de overheid een nieuw 

beleid in. Ondernemers zijn per sector 

benaderd om een actieagenda op te stel-

len, samen met de overheid en kennis-

instellingen. 

Koos van Oord, eerder lid van de 

Deltacommissie en onder andere lid van 

de Raad  van Commissarissen van Van 

Oord, kreeg in maart jl. een telefoontje 

uit naam van minister Verhagen. ‘Of ik 

de kar wilde trekken voor de topsector 

Water. Na enig nadenken heb ik ‘Ja’ 

gezegd. Samen met Nick van de Giesen 

van de TU Delft, Annemiek Nijhof van 

het ministerie van I&M en ondernemer 

Meiny Prins zijn we aan de slag gegaan. 

Gelukkig worden we ondersteund door 

een stevig secretariaat onder leiding van 

René Idema, want al met al is dit een 

flinke en complexe klus, met een zeer 

korte doorlooptijd.’

Lange en korte termijn
Hoe heeft uw team de zaak opgepakt? 

Van Oord: ‘Zoals bekend is onze topsec-

tor verdeeld in drie clusters: watertech-

nologie, deltatechnologie en maritieme 

technologie. Het doel van deze opdracht 

is tweeledig. Ten eerste een lange-

termijnadvies aan de regering over hoe 

we onze positie als Nederlandse water-

sector moeten behouden en versterken. 

En daarnaast een kortetermijnagenda 

met initiatieven om de langetermijn-

doelen te halen. De taakopdracht was 

daarbij ruim. Alles was bespreekbaar: 

onderwijs, arbeidsmarkt, regel geving, 

internationaal zakendoen, samenwer-

king tussen bedrijven en sectoren, de 

relatie met ontwikkelingssamenwer-

king en ga zo maar door. Dat was ook 

meteen de klem waarin we zaten: een 

heel brede opdracht met een zeer korte 

doorlooptijd. Het was flink aanpakken, 

maar tegelijkertijd erg boeiend.’

Sectoranalyse
Van Oord vervolgt: ‘De topteams bestaan 

niet voor niets uit vertegenwoordigers 

van overheid, wetenschap en bedrijfs-

leven. Dat is precies het krachtenveld 

waarin we gezamenlijk kunnen bepalen 

waar we naartoe moeten, als land én als 

bedrijfsleven. De kennisinstituten heb-

ben een strategische agenda en houden 

zich bezig met de kennisontwikkeling 

voor de lange termijn. Het bedrijfsleven 

beschikt over veel actuele informatie 

en het nodige fingerspitzengefühl over 

hun markt. Als je die partijen in dialoog 

brengt, ontstaan er mooie dingen. We 

hebben in de watersector natuurlijk al 

een langetermijnvisie, zoals neergelegd 

in Watervisie 2020, maar het was onzes 

inziens nog onvoldoende duidelijk waar 

men naartoe wilde. Daarom hebben we 

een sectoranalyse laten uitvoeren door 

adviesbureau Boer & Croon.’

zeven speerpunten
‘Om een en ander enigszins te kanali-

seren zijn zeven thema’s geformuleerd: 

Koos van Oord: ‘De kansen liggen op de snijvlakken van sectoren’

‘dé USP van nederland: het  
vermogen om integraal te kijken’
In het kader van de herijking van het economische beleid heeft het kabinet begin 2011 in de brief 
‘Naar de top’ negen topsectoren aangewezen. Per sector is een topteam samengesteld, dat een 
advies, een sectoragenda en een plan van aanpak moet opstellen. Het ‘boegbeeld’ van de topsector 
Water is Koos van Oord. Hoe is zijn team te werk gegaan en wat gaat er gebeuren na het indienen van 
de eindrapportages?

Koos van Oord: ‘Nederland blinkt uit in de watersector’.
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water for all, more crop per drop,  

enabling delta life, maritieme wereld-

top, winnen op zee, water en energie, 

water en ICT. Met deze speerpunten 

als uitgangspunt heeft het topteam de 

bedrijven uit de drie sectoren gevraagd 

om concrete business cases, die moeten 

bijdragen aan het behalen van de lange-

termijndoelen. De sector heeft met groot 

enthousiasme gereageerd en diende 70 

business cases in. Op basis van alle input 

van de afgelopen maanden hebben wij 

medio juni ons advies aan de regering 

uitgebracht.’

‘Er is een vruchtbaar samenspel  

ontstaan tussen brancheorganisaties en 

individuele bedrijven en kennisinstel-

lingen, via allerlei soorten bijeenkom-

sten en bezoeken. Het doel was de hele 

sector aan het woord te laten en dat is 

aardig gelukt volgens mij. Het gaat erom 

wat de sector wil: hoe kijk je tegen de 

toekomst aan, welke inspanning wil je 

leveren? Het topteam is er alleen om hel-

der te krijgen wat de wensen zijn. De be-

drijven moeten straks de kar trekken.’

Integraal kijken
U geeft zelf al aan dat samenwerking 

de sleutel tot succes is. Toch werken bij-

voorbeeld de drie clusters, die u onder-

scheidt, nog weinig samen. Hoe kan dat 

en hoe doorbreek je dat principe? Van Oord: 

‘Het klopt dat historisch gezien bedrij-

ven uit de watertechnologie, maritieme 

technologie of de deltatechnologie in 

een heel andere sector werken en vaak 

de raakvlakken niet zien. Maar als je 

beseft dat wij in Nederland gewend zijn 

aan integraal naar problemen kijken, 

dan weet je dat de kansen juist liggen op 

de snijvlakken van de verschillende on-

derwerpen. Denk aan water & energie, 

of water & tuinbouw, veilig wonen in 

lage delta’s. Daar zitten de uitdagingen 

van de toekomst: het combineren van 

het beste uit alle betrokken sectoren. En 

geloof mij: Nederland is veel beter in in-

tegraal probleemoplossen dan de meeste 

andere landen!’

eindrapportage
‘Ik zie dit topteam als een moment-

opname, een vervolg op het Innovatie-

platform. Voor mij staat als een paal 

boven water dat Nederland uitblinkt in 

de watersector. Focus je op de dingen 

waar je al goed in bent. We beginnen 

niet bij nul; we kunnen bouwen op eeu-

wen van kennis en ervaring. We zeggen 

dus ook: sluit aan bij wat er is, maar 

sluit je ogen niet voor nieuwe terreinen 

op de raakvlakken van verschillende 

sectoren. Want daar liggen volgens ons 

de kansen.’

Wat gaat er gebeuren met alle adviezen?

Van Oord: ‘De adviezen van alle top-

teams worden verwerkt in een voorstel 

dat de minister aan de Tweede Kamer 

aanbiedt. Daarna komen de plannen aan 

de orde bij de behandeling van de begro-

tingen van de verschillende ministeries. 

Belangrijker vind ik dat de partners 

uit de sector het ontstane momentum 

vasthouden. Zoals ik al heb gezegd: 

‘we doen dit als sector voor onszelf. 

Ondersteuning van de overheid om iets 

van de grond te krijgen is prima, maar 

we zullen het vervolgens toch zelf moe-

ten doen. Het uitwerken van de business 

cases is een mooi begin, maar ik hoop 

dat iedereen het enthousiasme levend 

houdt. Mijn advies: ‘steek de koppen bij 

elkaar, hou het tempo erin.’ 

Handen uit de mouwen
‘Ik ben buitengewoon tevreden over de 

manier waarop de sector ons heeft on-

dersteund. We zijn overal open ontvan-

gen en er werd enthousiast gereageerd 

op onze verzoeken om informatie. Dit is 

een vitale sector, waarin partijen bereid 

zijn om de handen uit de mouwen te ste-

ken om er samen wat van te maken. En 

met die oer-Hollandse mentaliteit kun 

je volgens mij heel ver komen.’  ■

‘Het gaat erom 

Bestaande ketens 

te sluiten of 

nieuwe te Vormen’

gouden driehoek
De aanpak per sector is een nieuwe 

vorm van publiek-private samenwer-

king. Het beleid is mede gebaseerd 

op de ervaringen van het voormalig 

ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) in het agro-

foodcomplex. Hier werkten de over-

heid, kennisinstellingen en bedrijven 

(‘de gouden driehoek’) aan een geza-

menlijke visie. Er werden meerjarige 

afspraken gemaakt, de partners be-

loofden om gezamenlijk te investeren 

en het onderwijs werd afgestemd op 

de wensen van bedrijven. Het plan is 

nu dit model ook te gebruiken voor de 

andere sectoren. 
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CV Anne-wil Lucas
Anne-Wil Lucas (36) is sinds juni 2010 

Tweede Kamerlid voor de VVD. Haar 

portefeuille omvat hoger onderwijs, 

wetenschap en waterveiligheid. Water 

vormt een rode draad in haar loop-

baan als landbouwkundig ingenieur. 

‘In mijn werk bij Natuurmonumenten, 

bij ingenieursbureau Oranjewoud, én 

bij de Provincie Friesland speelde wa-

ter een grote rol. En ook nu weer. Ik 

heb veel met water. Ik ben opgegroeid 

aan de IJssel. Ik woonde tijdens mijn 

jeugd pal achter de dijk. Soms kwam 

de rivier heel hoog tot bijna bovenaan 

de dijk… Die beweging heeft mij ont-

zag ingeboezemd voor de natuur. Je 

kunt het wel redelijk buiten de dijken 

houden, maar als water er overheen 

wil, gáát het er ook overheen.’

Meebewegen
Anne-Wil Lucas is van de school van het 

meebewegen met het water. Dus in de 

ruimtelijke ordening meer rekening 

houden met de kracht van het water, met 

zijn natuurlijke loop. Dat verklaart ook 

haar enthousiasme over het initiatief 

Building with Nature, waarbij de 

natuur gebruikt wordt om veiligheid te 

vergroten. ‘Water kun je nooit helemaal 

tegenhouden. Dat wil overigens niet 

zeggen dat je geen maatregelen moet 

nemen om de veiligheid te borgen. Als 

VVD kiezen wij voor waterveiligheid. 

De economische waarde achter de 

dijk moet je beschermen. Natuurlijk is 

waterkwaliteit ook belangrijk, maar 

in dit geval vinden wij waterveiligheid 

misschien nog wel iets belangrijker. Dat 

kan ons werkelijk bedreigen.’ 

‘De vraag of het veilig is in Nederland 

achter de dijk, mag niet eens aan de 

orde zijn. Dat zou echt een enorme klap 

zijn. Bijvoorbeeld omdat andere landen 

dan misschien minder bereid zijn om in 

Nederland te investeren. Het beeld dat 

het buitenland nu van Nederland heeft, 

is dat we onze waterzaken goed voor 

elkaar hebben. Daarmee hebben we een 

VVD-Kamerlid Anne-wil Lucas:

‘Waterwin-molen: intuïtie,  
durf, innovatie’
Belangrijke onderwerpen uit de portefeuille van Anne-Wil Lucas zijn waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening. Water loopt als een rode draad door haar loopbaan. De kracht ervan, maar 
ook de mogelijke economische waarde fascineren haar. Hoe verbindt zij economie en ecologie? Welke 
rol kunnen waterinnovaties spelen in en buiten Nederland en hoe kan de overheid dat stimuleren en 
ondersteunen? ‘Het is toch prachtig als iedereen zijn eigen drinkwater kan maken?’

Anne-Wil Lucas: ‘Discussie nodig over wat waterveiligheid is’
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koppositie, die we moeten vasthouden. 

Onze waterveiligheid biedt exportkan-

sen. Zeker als het om innovaties gaat.’

ruimte voor innovatie
Niet alleen de overheid dient hierbij 

volgens Lucas een rol te spelen. Ook de 

waterschappen en drinkwaterbedrijven 

kunnen met innovatie een belangrijke 

economische impuls geven aan water. 

‘Zo experimenteert kennisinstituut 

Wetsus samen met Wetterskip Fryslân 

met energiewinning uit rioolslib. En er 

zijn belangrijke ontwikkelingen waarbij 

regenwater via elektrolyse wordt gezui-

verd tot drinkwater. Het is toch prachtig 

als iedereen straks zijn eigen drinkwa-

ter kan produceren? Maar dat mag niet 

in Nederland, omdat er bij elektrolyse 

een chloor vrijkomt dat niet past in de 

nieuwe Drinkwaterwet. Maar we bren-

gen datzelfde concept wel naar Haïti. 

Terwijl we die toepassing bijvoorbeeld 

ook op onze (cruise)schepen kunnen 

gebruiken om zo een eigen zoetwater-

voorraad te maken. Ik mis bij innovaties 

vaak wel de overheid als launching custo-

mer. Je moet als overheid en waterschap-

pen ook durven nieuwe technieken een 

kans te geven. Als jonge bedrijven het 

‘thuis’ niet eens kunnen uitproberen, 

hoe moeten ze dan de exportmarkt op?’

waterwin-molen
Waar Lucas enthousiast van wordt, is de 

ontwikkeling van een waterwin-molen 

die op grote hoogte waterdamp uit de 

lucht haalt en dat in vloeibare vorm naar 

een waterreservoir aan de voet van de 

molen brengt. ‘Dat werkt in Nederland 

niet, omdat een voldoende warme en 

vochtige luchtstroom ontbreekt. Maar 

zo’n vinding kunnen we wel inzetten in 

tropische landen. En daar met budget-

ten van ontwikkelingssamenwerking 

uitproberen. Ik vind dat we meer van 

ons ontwikkelingsgeld moeten inzetten 

voor kennisontwikkeling. Dat gaat ook 

gebeuren. Er is net een nieuwe ontwik-

kelingssamenwerkingsnota verschenen, 

waarin duidelijke keuzes worden ge-

maakt over hoe we ons geld geclusterd 

kunnen inzetten. Watervoorziening is 

één van de speerpunten die Nederland 

hierbij heeft gekozen. We moeten onze 

kennis en expertise breder verspreiden. 

Maar dat vraagt van de overheid, en ook 

van waterschappen en drinkwaterbe-

drijven, aanpassing van regels, intuïtie 

en durf om innovaties werkelijk in te 

zetten. Ik geloof dat waterexpertise een 

verschil kan maken op het gebied van 

waterveiligheid, maar zeker ook als het 

gaat om de kwaliteit van water.’

Focust het kabinet wel voldoende op watervei-

ligheid? Op water? ‘Focus is in Nederland 

altijd moeilijk. Dat zag je ook bij de 

topsector Water: het wordt altijd breder 

gemaakt dan aanvankelijk de bedoe-

ling was. Ik merk dat waterveiligheid 

hoog op ieders agenda staat. En in het 

regeerakkoord staat klip en klaar dat 

veiligheid ontzettend belangrijk is. 

Het Deltafonds komt er. Ook bij andere 

partijen is waterveiligheid niet echt een 

politiek onderwerp. We hebben immers 

gezamenlijk een Deltacommissaris 

aangesteld. Daarmee hebben we al-

leen op het gebied van waterveiligheid 

en de zoetwatervoorraad een speciale 

regeringscommissaris die, los van de 

politieke waan van de dag, vooruit kan 

kijken en de juiste maatregelen kan 

voorstellen voor de langere termijn 

over de waterveiligheid in Nederland. 

Daarmee geef je als politiek aan hoe be-

langrijk dit onderwerp wordt gevonden.’

 

Ze vervolgt: ‘Maar we moeten wel hoog-

nodig de discussie voeren over wat we 

onder veiligheid verstaan. De discussie 

over de normering van de dijken gaat 

nu plaatsvinden. Dan zal ook blijken 

hoeveel geld we ervoor overhebben en 

of dat geld er überhaupt is. En als we dat 

niet hebben: welke delen van Nederland 

worden dan niet of minder goed be-

schermd? Vinden we het erg als er af en 

toe een gebied overstroomt? Die discus-

sie moeten we met elkaar voeren.’

Amendement waterwet
Vlak voor het zomerreces diende Anne-

Wil Lucas een amendement in voor 

een wijziging in de Waterwet en de 

Wet Infrastructuurfonds. Dankzij haar 

staat er nu een schot in het Deltafonds. 

‘Dit fonds mag niet verworden tot een 

grabbelton. Elk jaar komt er 1 miljard 

beschikbaar. Dat heeft een enorme 

aantrekkingskracht op alles en iedereen. 

Waterschappen vonden dat ingrepen in 

het regionale watersysteem eigenlijk 

ook uit het Deltafonds konden worden 

betaald. En de hele Kaderrichtlijn 

Water kon hieruit ook betaald worden. 

Dan blijft er te weinig over voor de 

waterveiligheid.’ 

Veiligheid en kwaliteit gaan samen
Dit betekent volgens Anne-Wil Lucas 

overigens niet dat je geen ambities kunt 

hebben op het gebied van zoetwater-

voorziening en waterkwaliteit. ‘Als je 

het hebt over waterveiligheid, dan heb 

je het ook over voldoende zoetwater en 

over de kwaliteit ervan. Waterveiligheid 

en de kwaliteit van de zoetwateropslag 

worden in het Deltaprogramma in één 

adem genoemd. Maar we hadden het 

gevoel dat het Deltafonds langzaam ver-

werd tot een breed waterfonds. We moe-

ten wel verschil durven maken tussen 

de opgave – de dingen die voor de veilig-

heid echt noodzakelijk zijn – en de am-

bities op het gebied van waterkwaliteit. 

Mits gevuld met additionele middelen 

van andere begrotingen kun je aan de 

Delta-opgave ook ambities op het gebied 

van waterkwaliteit, natuur en landbouw 

koppelen.’  ■

waterketen
Anne-Wil Lucas over de integratie in 

de waterketen:

‘Daar waar doelmatigheidswinst ge-

haald kan worden, moet je dat doen. Er 

zijn op dat gebied flinke besparingen 

te halen. Het bestuursakkoord is een 

stap in de richting van geïntegreerde 

samenwerking. Het akkoord geeft 

aan hoe de gemeenten, provincies en  

waterschappen hun taken beter op 

elkaar kunnen afstemmen. Maar ik 

denk dat nog meer doelmatigheids-

winst gehaald had kunnen worden, als 

ook de drinkwaterproductie erbij be-

trokken was. Dat bleek overigens ook 

uit de afstudeerscriptie van Rianne 

van Houten, een stagiair bij de VVD. 

Zij onderzocht voor haar studie be-

drijfs- en milieukunde hoe samenwer-

king besparing genereert. Dat heeft ze 

vergeleken met het bestuursakkoord. 

Haar conclusie was dat er op dat vlak 

kansen zijn blijven liggen.’
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ministerie van infrastructuur & milieu
1. Benoem drinkwaterwinning als nationaal ruimtelijk belang

2. De zoetwaterstrategie van het Deltaprogramma moet primair om kwaliteit gaan

3. Stel internationale normen voor probleemstoffen in Rijn, Maas en Eems

4. Garandeer bescherming van drinkwaterbronnen bij het toetsen van biociden

5.  Bodemverontreiniging rondom drinkwaterwinningen moet snel worden gesaneerd

6. Prioriteit bij gebruik van de ondergrond voor de drinkwatervoorziening

7. Verbied energieopslag in de bodem binnen grondwaterbeschermingsgebieden 

8.  Eenvoudige procedures voor opleggen gedoogplicht bij aanleg drinkwaterleidingen

9. Behoud de normen voor oppervlaktewater dat bestemd is voor drinkwater

10.  Integreer en behoud de verworvenheden en uitgangspunten van de Waterwet en 
laat tegelijkertijd water een belangrijke rol spelen bij ruimtelijke afwegingen

ministerie van economische Zaken,  
landbouw & innovatie
1.  Topsectorenbeleid: stimuleren van innovatie en mondiale afzet van integrale (drink)

wateroplossingen 

2.  Schaliegaswinning en bodemopslag kernafval: risico’s voor drinkwaterwinning uit-
sluiten

3.  Nationaal Actieplan Gewasbescherming: drinkwaterknelpunten terugdringen met 
gebruiksmaatregelen 

4. Waterkwaliteit moet de basis zijn voor vergoedingen in het GLB 

5.  Van Staatsbosbeheer gepachte terreinen als natuurterrein waarderen of verkopen

6. Kies volledige kostencompensatie als uitgangspunt bij realisatie Natura 2000

7.  Maak subsidies voor natuurbeheer en biodiversiteit toegankelijk voor drink-
waterbedrijven

8.  Creëer een vrijstelling in de Mijnbouwwet voor lozing van brak waterconcentraat in 
de bodem

9. Integreer kadastrale registratie met vestiging van zakelijk recht

PrinSJeSdag 2011
Op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag, heeft minister De Jager van Financiën (CDA) de Miljoenennota en de 

daarbij behorende begroting voor 2012 aan het parlement aangeboden. Na de Algemene Politieke en de Algemene 

Financiële Beschouwingen volgt de behandeling van de begrotingshoofdstukken in de Tweede Kamer. Vewin zal 

bij deze behandelingen alert zijn op de belangen van de drinkwatersector en deze belangen behartigen bij de 

Kamerfracties in de aanloop naar de debatten. Hoofdlijnen van die belangenbehartiging zijn: de bescherming van 

de drinkwaterbronnen, de kwaliteit van het drinkwater, de leveringszekerheid en een optimale performance van de 

waterbedrijven.

In de Vewin Lobby Agenda wordt per departement aangegeven waar de belangen van de drinkwatersector liggen. 

Deze lobbyagenda is als separate bijlage meegestuurd met deze Waterspiegel en tevens te raadplegen op de Vewin-site 

www.vewin.nl/lobbyagenda. Op deze pagina’s zijn per departement de hoofdlijnen van de lobbyagenda weergegeven.
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ministerie van binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties 
1. ‘Hotspots’ uitsluiten via het Bouwbesluit

2. Schaf precarioheffing op waterleidingen af

ministerie van financiën
1.  Schaf Belasting op Leidingwater en Grondwaterbelasting af zoals voorgesteld  

in de Fiscale Agenda

ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid
1. Leg verantwoordelijkheid voor inroepen schuldhulp bij wanbetaler

ministerie van volksgezondheid,  
Welzijn en Sport
1. Geneesmiddelen: aanpakken bij de bron

ministerie van buitenlandse Zaken en 
ontwikkelings samenwerking
1. Vewin vraagt ondersteuning voor drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden

ministerie van veiligheid & Justitie
1.  Schaalvergroting van de regiopolitie moet gepaard gaan met schaalvergroting van 

de veiligheidsregio’s 
Opschaling politie mag geen gevolgen hebben voor vigerende afspraken met drink-
waterbedrijven 

2. Veiligheidsregio’s moeten toezien op uitvoering van het convenant Drinkwater 

3.  Het Veiligheidsberaad moet een centrale positie met mandaat krijgen voor landelijke 
en bindende afspraken met vitale sectoren

4.  Veiligheidsregio moet regisseur zijn van samenwerking en coördinator bij regio-
overstijgende incidenten

5.  Drinkwaterbedrijven dienen als directe crisispartner betrokken te worden bij crisis-
besluitvorming en crisiscommunicatie

6.  Voor een goed afgewogen communicatiestrategie bij terreur, moet vanuit de drink-
watersector directe communicatie-vertegenwoordiging bij het ATb-overleg aanwezig 
zijn

Download lobbyagenda: via www.vewin.nl/lobbyagenda
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WssTP is één van de 25 

Europese technologieplat-

forms die de Europese 

Commissie rond 2004 in het leven heeft 

geroepen. De EU wilde niet alleen advies 

van onderzoekers zelf over welk onder-

zoek gefinancierd moet worden, maar 

ook van de ‘eindgebruikers’: de drink-

waterbedrijven en de industrie. ‘Het 

idee was dat je op die manier een betere 

focus kunt aanbrengen in welk onder-

zoek relevant is om te financieren’, al-

dus voorzitter Michael Farrimond. 

Na de aanvankelijke Europese startsub-

sidie is WssTP nu geheel zelfstandig en 

wordt de organisatie gefinancierd door 

de bijdragen van de leden, iets waar 

Farrimond zeer trots op is. ‘Er zijn twee 

punten waarop wij verschillen van an-

dere platforms: we zijn onafhankelijk, 

en we zijn succesvol. Dat laatste leid ik 

af uit het feit dat wij inmiddels een seri-

euze gesprekspartner voor de Europese 

Commissie zijn. Het is niet alleen ‘U 

vraagt, wij draaien’, maar er vindt echte 

uitwisseling van ideeën en meningen 

plaats. We beschikken over goede ingan-

gen bij de EU, die we graag ter beschik-

king stellen aan onze leden.’

Wat wil het WssTP bereiken en waarom zou-

den organisaties lid moeten worden?

Farrimond: ‘Alles wat wij binnen WssTP 

doen, is erop gericht de rol van de 

Europese watersector te versterken. Om 

dat te bereiken streven we naar techno-

logisch leiderschap, het oplossen van de 

Europese waterproblemen en naar het 

geïntegreerd en duurzaam managen 

van de waterketen. We hebben een visie 

voor 2030 opgesteld en een Strategische 

Research Agenda met wat nodig is om 

die visie te bereiken. Vervolgens zijn 

we aan de slag gegaan om de Europese 

Commissie ervan te overtuigen de beno-

digde research te laten uitvoeren.’

‘Doordat wij alle stakeholders bij elkaar 

weten te krijgen en de weg weten in 

Brussel, zitten onze leden vaak op de 

eerste rang als er op grond van onze 

adviezen onderzoeksprogramma’s wor-

den uitgeschreven. Als je in Europa op 

watergebied gehoord wilt worden, ben 

je bij WssTP op het juiste adres. Wij 

vertegenwoordigen alle facetten van de 

sector: de afzonderlijke nutsbedrijven 

en hun koepelverenigingen, de supply 

chain en de eindgebruikers van water. 

Hoe meer leden we hebben, des te meer 

geld en steun we kunnen genereren om 

onze doelen te bereiken. Eenheid en 

samenwerking kunnen ons daarbij al-

lemaal sterker maken.’

Hoe is WssTP georganiseerd? 

Farrimond: ‘We hebben 61 leden uit 

27 landen; in de praktijk zijn er meer 

dan 210 organisaties en meer dan 720 

individuele professionals die bijdragen 

leveren. Verder beschikken we over een 

bestuur waarin alle stakeholders verte-

genwoordigd zijn, drie comités en een 

secretariaat.’

Hij vervolgt: ‘Via onze Strategische 

Research Agenda formuleren we stra-

tegische antwoorden voor toekomstige 

uitdagingen voor waterresearch. We on-

derscheiden zes (verticale) terreinen van 

onderzoek: coastal zones, urban areas, 

agriculture, industry, degraded zones 

en hydro-climatic. Daardoorheen lopen 

horizontale onderwerpen: het werkter-

rein van onze ‘task forces’. We komen 

elk jaar bij elkaar voor een algemene 

vergadering en daarnaast organiseren 

wij overal in Europa workshops en an-

dere bijeenkomsten met specialisten 

op specifieke terreinen. De resultaten 

presenteren we gevraagd en ongevraagd 

aan de EU, waar we contacten onderhou-

den met alle directoraten-generaal.’

Wat moet er veranderen om uw doelen te kun-

nen bereiken?

Farrimond: ‘Er is binnen de EU op het 

gebied van water research meer coördi-

natie en afstemming nodig. Water heeft 

een politiek en fysisch karakter waar-

door het overal en nergens thuishoort. 

wsstP: europees platform voor de water- en sanitatie-industrie

‘gerichte europese research 
door inbreng van watersector’
In 2004 is op initiatief van de Europese Unie het WssTP opgericht: het Water supply and sanitation  
Technology Platform. Doel is het bevorderen van coördinatie en samenwerking op het gebied  
van onderzoek en ontwikkeling in de watersector. Inmiddels is de organisatie officieel een  
NGO met 61 leden, waaronder Vewin. Voorzitter Michael Farrimond schetst enkele actuele 
ontwikkelingen rondom WssTP.

tecHnologie 

Vereist kennis, en 

leVert geld op’

Michael Farrimond, voorzitter WssTP.



13w a t e r s p i e g e l  /  s e p t e m b e r  2 0 1 1

Als sector hebben we te maken met 

verschillende directoraten-generaal: 

Landbouw, Energie, Klimaat, Milieu, etc. 

Dat is een concreet probleem van wa-

ter: er is geen DG Water, terwijl vrijwel 

elk directoraat er mee te maken heeft. 

Water is overal en daarom is het ner-

gens: er is geen ‘single voice’. Dat leidt tot 

versnippering en heeft tot gevolg dat het 

geld voor onderzoek niet optimaal wordt 

ingezet. Kenmerkend voor de watersec-

tor is dat veranderingen veel tijd vergen, 

terwijl de uitdagingen zich steeds snel-

ler voordoen. We moeten dus echt nú in 

actie komen als we onze vooraanstaande 

positie willen behouden en versterken.’

Hoe belangrijk is innovatie voor de Europese 

watersector?

Farrimond: ‘We moeten innoveren om 

de volksgezondheid van de Europese 

consument ook in de toekomst te kun-

nen verzekeren, en tegelijkertijd duur-

zame oplossingen te ontwikkelen en 

daarbij de concurrentie voor te blijven. 

Research kost geld en levert kennis op. 

Technologie vereist kennis en levert 

geld op. Op welke technologie je je moet 

concentreren, hangt volledig af van 

de lokale omstandigheden. Ontzilting, 

hergebruik van afvalwater zijn thema’s, 

maar ook: overstromingen, bodemver-

ontreiniging of lekkages. Er is niet één 

oplossing voor iedereen. Daarom is er 

juist ook zoveel onderzoek nodig. Nu 

is Europa best goed in research, maar 

daarna... Het kost ons 10 tot 12 jaar om te 

komen van het besluit tot onderzoek tot 

het op de markt brengen van een oplos-

sing. Ik zie dat elders, zoals in Singapore 

en China, veel sneller gaan. Dat proces 

moeten we in Europa dus ook versnellen. 

We hopen dat het European Innovation 

Platform for Water, dat nu wordt voorbe-

reid, daarin een grote rol kan spelen.’

Er zijn in het verleden enkele hoogtepunten ge-

weest in de ontwikkeling van de water sector; 

welke voorziet u voor de nabije toekomst?

Farrimond: ‘Het besef rond 1850 dat 

een betrouwbare drinkwatervoorzie-

ning essentieel is voor volksgezondheid 

was een enorme doorbraak. Net zoals 

de ontdekking dat je water met chloor 

kunt zuiveren van bacteriën, waardoor 

je ziekten verder kunt terugdringen. 

En aansluitend natuurlijk de innovatie 

in Nederland en Duitsland om zonder 

chloor tóch schoon en betrouwbaar  

water te krijgen.’

water – Voedsel – energie
Farrimond vervolgt: ‘Inmiddels is het 

plaatje een stuk complexer. Het is 

duidelijk dat water, voedsel en energie 

op een globaal niveau onlosmakelijk 

aan elkaar zijn verbonden. Er zijn 

allerlei complexe samenhangen tussen 

deze drie factoren, die per land en regio 

ook nog eens kunnen verschillen door 

politieke, demografische, geografische 

en historische omstandigheden. Water 

is een essentieel onderdeel van de 

‘cycle of life’. Zoet water is schaars en 

betrouwbaar drinkwater al helemaal. 

De drinkwatervoorziening overal ter 

wereld staat onder druk. Het is dus 

zaak dat de Europese watersector 

zich snel voorbereidt op de kansen 

en bedreigingen die op ons afkomen. 

WssTP maakt zich daar sterk voor.’  ■
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

wAterDebAt 2011

‘Pak de waterproblemen in de delta’s nu aan, want in de opmars 

richting 2050 zullen de waterproblemen anders groter zijn dan de 

olieschaarste.’ Dit zei Theo Schmitz, directeur van Vewin, tijdens 

het jaarlijkse Waterdebat. 

Het Waterdebat vond plaats een week voor Prinsjesdag, in het 

Haagse Nieuwspoort. Het traditionele treffen had dit jaar als 

thema: ‘Deltaplan, waardevolle bron of bodemloze put?’ Onder 

leiding van Wim Drossaert debatteerden vertegenwoordigers uit 

de watersector met Tweede Kamerleden van verschillende partijen 

aan de hand van drie stellingen. 

De eerste stelling had betrekking op waterveiligheid versus 

waterkwaliteit en werd ingeleid door Peter Glas van de Unie van 

Waterschappen. Daarna volgde Ed Nijpels, namens NLIngenieurs, 

die stelde dat ‘Nederland Kennisland’ verwatert en dat het 

Deltaprogramma praktische invulling moet krijgen die laat zien 

waartoe Nederland in staat is. De derde stelling werd ingeleid 

door Theo Schmitz, directeur van Vewin, en had betrekking 

op de kansen die de ‘Millennium Development Goals’ bieden. 

‘Goede wijn behoeft geen krans: kwalitatief hoogwaardige en 

effectieve oplossingen verkopen zichzelf. De weg naar 9 miljard 

inwoners op aarde, waarvan 60% in de steden in de rivierdelta’s, 

betekent iedere dag een ‘stad’ van 200.000 inwoners erbij. 

Water is lokaal, water problemen vragen om lokale oplossingen. 

Integrated Water Resource Management, zoals in Nederland 

bestaat, verkoopt zichzelf het best via gebonden ontwikkelings-

samenwerking. Er zijn geen verdere overheidsregelingen nodig 

om van het Deltaprogramma een waardevolle bron te maken!’. 

Staatssecretaris Atsma sloot de bijeenkomst af.

Innovatieve automatisering 
waterzuiverings installatie

Waterleidingmaatschappij Limburg, waterschap Peel en Maasvallei 

en waterschap Roer en Overmaas hebben gezamenlijk de proces-

automatisering van de afvalwaterzuiveringsinstallaties in Limburg 

uitbesteed aan het Brabantse HVL. 

Deze tender is om twee redenen bijzonder. Ten eerste is de overeen-

komst gesloten op basis van total cost of ownership in plaats van de 

(gebruikelijke) investeringskosten. Ten tweede maakt de innovatieve 

IT-infrastructuur gebruik van datacenters. Siemens is voor de komende 

twaalf jaar verantwoordelijk voor de levering van de hardware voor de 

besturing en de systeemsoftware voor de visualisatie en bediening. 

De nieuwe procesautomatisering biedt de mogelijkheid om naast zui-

veringsinstallaties ook gemalen in de waterketen onderdeel te laten 

uitmaken van de procesbesturing. Daarmee is de aanvoer van afval-

water naar zuiveringsinstallaties beter te voorspellen en te beïnvloe-

den. Hierdoor kan worden bespaard op bedrijfs- en transportkosten, 

én op energie. Verder biedt dit voor de toekomst de mogelijkheid om 

in het besturingsconcept real time control en voorspellingstechnieken 

te integreren – zoals neerslagradars in weersvoorspellingen.
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resultaten fitness-check blueprint bemoedigend

Stakeholders beoordelen  
Kaderrichtlijn Water positief 
De Europese Commissie zal eind 2012 de ‘Blueprint’ presenteren. Deze ‘impact assessment’ van de 
staat van het water in Europa heeft drie doelstellingen: 
- een vooruitblik op de duurzaamheid en de kwetsbaarheid van de Europese watersystemen;
- een ‘fitness-check’ van de bestaande beleidsinstrumenten op gebied van water; 
- het formuleren van nieuwe beleidsaanbevelingen.

Adviesbureau Deloitte voerde 

in opdracht van de Commissie 

de fitness-check uit, een be-

langrijk onderdeel van  de Blueprint. 

De check is een nieuwe methode om te 

controleren of EU-wetgeving haar doe-

len haalt op een efficiënte, effectieve en 

consistente manier. Het is, kortom, een 

beoordeling van de bestaande beleidsin-

strumenten. Daartoe is een groot aantal 

stakeholders gevraagd naar hun opvat-

tingen over de Kaderrichtlijn Water 

(KRW) en andere richtlijnen, op het 

gebied van onder meer water demand & 

pricing, schaarste en droogte, milieu en 

financiering. 

De centrale onderzoeksvraag was of 

het totale kader adequaat genoeg is om 

de relevante uitdagingen aan te gaan 

en een hoge kwaliteit van Europese 

wateren te waarborgen. Ook wilde de 

Commissie weten of men van mening 

was dat er voldoende instrumenten 

zijn voor het duurzame management 

van waterbronnen. Vewin vindt dat 

de drinkwaterrichtlijn prominenter 

aan de orde moet komen in de fitness-

check. 

Conclusie
Medio juni presenteerde Deloitte haar 

rapportage. De KRW blijkt over het al-

gemeen te worden gezien als een goed 

voorbeeld van een geïntegreerde aan-

pak op milieubeleid. Men was vooral 

positief op het gebied van ecologische 

inschatting op ecosystemen en de  

geïntegreerde aanpak van het manage-

ment van stroomgebieden. De stake-

holders vinden de instrumenten die de 

KRW biedt om de waterkwaliteitsdoelen 

te bereiken voldoende, maar menen 

ook dat succes voor het grootste deel af-

hangt van de binnenlandse uitvoering.

Kritiekpunt is dat de KRW-doelen te 

flexibel worden geïnterpreteerd en 

daardoor duidelijkheid over details  

missen. Ook denkt men dat de doelen 

wellicht te ambitieus zijn.

Vewin pleit voor de volgende zaken:

-  voorkom onmogelijke eisen rondom de 

implementatie van de KRW;

-  wijs knelpunten aan in de implemen-

tatie van de KRW voor de Nederlandse 

drinkwaterbedrijven en waterschap-

pen, waar doelen niet gehaald zullen 

worden door onvoldoende maatrege-

len;

-  breng de Nederlandse belangen op het 

gebied van waterschaarste, droogte en 

klimaatadaptatie naar voren.  ■
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Het voorbereidende team heeft 

de opdracht alle onderzoeks- 

en projectresultaten samen 

te brengen en deze te vertalen naar 

enkele keuzescenario’s. De achterlig-

gende vraag ‘Wie gaat wat betalen?’ is 

daarbij een belangrijke leidraad. Het 

rapport ‘Zuivering geneesmiddelen uit 

afvalwater’ wordt gebruikt als input. Dit 

rapport heeft als belangrijkste conclusie 

dat het goed mogelijk is op basis van 

de nu beschikbare gegevens over emis-

sies en technieken, kostenafwegingen 

te maken en besluiten te nemen over 

de inzet van zuiveringstechnieken ter 

reductie van geneesmiddelen naar het 

oppervlaktewater. Vewin is van mening 

dat binnen de waterketenbenadering 

gezocht moet worden naar de meest 

milieu-effectieve maatregelen.

 ‘Vervuiler betaalt’
De kern van de Vewin-positie is dat 

maatregelen zoveel mogelijk bij de bron 

worden ingezet en door de veroorzakers 

(de vervuilers) worden gefinancierd. 

Als dat onmogelijk blijkt, moet wor-

den ingegrepen op de plaatsen waar 

de meeste winst te behalen is. Daarbij 

kan gedacht worden aan plaatsen waar 

effluent wordt geloosd, zoals de rwzi’s. 

Daarbij moet prioriteit worden gegeven 

aan lozingspunten in de nabijheid van 

innamepunten voor de drinkwatervoor-

ziening.

Tevens geeft Vewin aan dat er voldoende 

tijd is om een win-winaanpak te kiezen 

door slim te investeren in de nieuwste 

innovaties (terugwinnen van fosfaat) en 

systeemkeuzes.

Vewin: aanpak bij de bron

beleidsbrief  
geneesmiddelen 2011
Dit najaar schrijft het kabinet de Beleidsbrief Geneesmiddelen 2011. Hierin wordt de Tweede Kamer 
geïnformeerd over acties die in de Beleidsbrief Geneesmiddelen van 2007 zijn aangekondigd en 
de daaruit te trekken conclusies. Vewin maakt deel uit van het ambtelijke beleidsteam dat de brief 
voorbereidt. 
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Vewin-standpunten
*  De ketenbenadering en ‘aanpak van vervuiling bij de bron’:  

Aanpak van de meer onzichtbare, ongecontroleerde lozingen via 

overstorten, lekkende riolen of anderszins. Concrete probleemlo-

caties moeten worden geïdentificeerd en er moeten maatregelen 

worden genomen.

*  Verregaande zuivering bij de rwzi’s is een win-winmaatregel:  
Naast geneesmiddelen wordt voorkomen dat ook veel andere 

potentieel schadelijke stoffen in het water vloeien. Innoveren van 

de zuivering biedt mogelijkheden op het gebied van terugwinning 

van fosfaat.

*  De locaties die prioriteit verdienen:  
-  Waar de verdunning van het effluent beperkt is; de waterkwali-

teit wordt hier sterk beïnvloed door de effluentlozing;

-  In de buurt van drinkwaterwinningen (i.v.m. de mengzone).

Context 
Bij de besluitvorming spelen de volgen-

de aspecten een rol: 

–  De totale vracht geneesmiddelen 

vanuit het effluent van de rwzi’s 

naar het oppervlaktewater bedraagt 

circa 11 ton/jaar. Via de Rijn komen 

jaarlijks bij Lobith circa driemaal zo-

veel geneesmiddelenresten ons land 

binnen (beide exclusief röntgencon-

trastmiddelen). Veel geneesmiddelen 

en de omzettingsproducten zijn niet 

gemeten en in werkelijkheid zijn deze 

vrachten dus groter. Er zijn concrete 

initiatieven in Zwitserland om (een 

deel van) de rwzi’s te voorzien van aan-

vullende zuiveringstechnieken en ook 

in Duitsland wordt het probleem in 

toenemende mate erkend en worden 

initiatieven genomen.

–  De totale vracht röntgencontrastmid-

delen vanuit het effluent van de rwzi’s 

naar het oppervlaktewater bedraagt 

circa 13 ton/jaar. De vracht röntgen-

contrastmiddelen die via de Rijn 

vanuit Duitsland bij Lobith ons land 

binnenkomt, wordt geschat op circa  

vijf maal zoveel. Röntgencontrast-

middelen worden slecht verwijderd 

door de zuiveringstechnieken die 

ingezet kunnen worden voor verwijde-

ring van de humane geneesmiddelen.

–  De berekende vrachten kennen hun 

beperkingen vanwege beperkingen in 

analysepakketten, detectiegrenzen, 

matrixeffecten van afvalwater, etc. De 

geneesmiddelen die in de analysepak-

ketten voorkomen, zijn wel de genees-

middelen die in de grootste hoeveelhe-

den worden ingenomen en waarvan de 

vrachten in het effluent van de rwzi’s 

het grootst zijn.

–  Door de toenemende vergrijzing 

neemt het geneesmiddelengebruik 

alleen maar toe en zonder extra maat-

regelen zal de emissie van geneesmid-

delen naar het oppervlaktewater ook 

toenemen.

–  Er is beperkte kennis over toxico-

logische effecten van geneesmid-

delen. Zeker is dat er effecten zijn 

aangetoond, zoals veranderde ge-

slachtskenmerken, populatieomvang, 

nierschade, etc. Emissiereductie van 

geneesmiddelen naar het oppervlakte-

water is niet kwantitatief te vertalen 

naar een verbetering van het ecosys-

teem.

–  In het effluent van rwzi’s komen ook 

andere organische microverontreini-

gingen voor die nadelig zijn voor het 

aquatisch ecosysteem. De vrachten 

van deze ‘andere’ verontreinigingen 

zijn vele malen groter ( > tienmaal) 

dan de vrachten geneesmiddelen in 

het effluent van rwzi’s. Met aanvul-

lende zuivering van afvalwater voor 

de verwijdering van geneesmiddelen 

worden deze ‘andere’ verontreinigin-

gen ook verwijderd met hetzelfde zui-

veringsrendement.

–  Er zijn maatschappelijke ontwik-

kelingen die een verandering in de 

waterketen voorstaan. Zo kunnen bij-

voorbeeld verschillende afvalstromen 

gescheiden worden, om optimaal de 

‘waarde’ van afvalwater zoals energie, 

nutriënten en schoon water te kunnen 

hergebruiken: ‘nieuwe sanitatie’. Ook 

zijn er ontwikkelingen bij ziekenhui-

zen om de afvalwaterstroom te combi- 

neren met andere afvalstromen. Deze 

maatschappelijke ontwikkelingen 

kunnen worden gestimuleerd zodat 

hierbij kan worden aangesloten om 

geneesmiddelen te verwijderen.  ■

(Bron: Eindrapport project ‘Zuivering 

van afvalwater’, Grontmij, 28-04-2011)
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Voor ons als waterschappen heeft 

deze wet niet zoveel directe 

gevolgen als voor de drinkwa-

terbedrijven’, valt dijkgraaf Jan Geluk 

met de deur in huis, ‘maar er zijn wel 

degelijk raakvlakken. De kern van de 

wet is voor mij: kwaliteitsbewaking. 

En de waterschappen zijn altijd – sa-

men met alle andere ‘watermensen’ in 

Nederland – bezig om de kwaliteit van 

het water te verbeteren. Daarbij is ook 

het Europese verband steeds belangrij-

ker, bijvoorbeeld via de doelstellingen 

van de Kader richtlijn Water (KRW). 

Die moeten we verder uitwerken en 

uitvoeren, en daar zijn we hard mee 

bezig. Uiteindelijk heeft dat ook posi-

tieve gevolgen voor de kwaliteit van het 

drinkwater.’

Hoe ziet u de samenwerking tussen de drink-

waterbedrijven en de waterschappen?

Geluk: ‘Volgens mij gaat het ons alle-

maal om de kwaliteit van het water. Ik 

zie daarbij twee belangrijke raakvlak-

ken tussen de waterschaps- en de drink-

waterwereld: het verbeteren van de 

kwaliteit van het oppervlaktewater ‘an 

sich’, en het zo schoon mogelijk maken 

van het effluent uit onze rioolwaterzui-

veringen. We zijn constant bezig om 

onze lozingen met innovatieve metho-

den schoner te maken. Want er komen 

in Nederland nog steeds te veel stoffen 

in het water, die daar niet in thuishoren: 

gewasbeschermingsmiddelen, mest-

stoffen, medicijnresten of partydrugs 

bijvoorbeeld. De wet bepaalt wie welke 

zuivering moet uitvoeren. 

Dijkgraaf geluk over raakvlakken tussen waterschappen en drinkwater

‘de zorg voor waterkwaliteit  
is wat ons bindt’
Als VVD-Kamerlid was hij in 2003 betrokken bij de totstandkoming van de Wet Eigendommen 
Drinkwater, de eerste tranche van de latere Drinkwaterwet. Inmiddels is Jan Geluk dijkgraaf bij 
waterschap Hollandse Delta. In hoeverre beïnvloedt de nieuwe wet zijn werk of de samenwerking 
tussen waterschappen en drinkwaterbedrijven? Over de waterketen, het Kierbesluit en grootschalig 
tuinieren in de delta.

Dijkgraaf Jan Geluk: ‘Op een bijzondere manier aan het tuinieren geslagen’
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De waterschappen zijn verantwoorde-

lijk voor het zuiveren op fosfaten, stik-

stof en organische stoffen. Het effluent 

dat wij lozen op het oppervlaktewater, 

voldoet aan de wettelijke normen. Als de 

drinkwaterbedrijven oppervlaktewater 

innemen voor de productie van drink-

water, zijn zij verantwoordelijk voor 

de verdere zuivering op bijvoorbeeld 

gewasbeschermingsmiddelen en medi-

cijnresten. De nieuwe drinkwaterwet 

brengt op dit gebied geen verandering 

in de bestaande situatie.’

De wet verplicht waterbedrijven zo veel mo-

gelijk regionaal water te benutten. Speelt dat 

vraagstuk in uw werkgebied? Geluk: ‘Het is 

inderdaad nu al zo dat voor sommige ei-

landen het zoete water van een flinke af-

stand moet worden aangevoerd. Zo ont-

trekt Evides water uit het Haringvliet en 

het Brielse Meer voor het Rotterdamse 

havengebied en de tuinders in het 

Westland. Nu het Kierbesluit doorgaat, 

zijn compenserende maatregelen nodig, 

waaronder een kanaal om het eiland 

Goeree-Overflakkee én Evides van zoet 

water te voorzien. Het innamepunt dat 

nu wordt gebruikt, ligt dicht bij zee, 

waardoor het water daar bij een open 

verbinding te zout zou worden.’ 

Juicht u het Kierbesluit eigenlijk toe?
Geluk: ‘De waterschappen hebben geen 

directe mening over zo’n vraagstuk, 

maar voeren uit wat de regering en de 

Tweede Kamer beslissen. Het Kierbesluit 

gaat niet over veiligheid. Het is een 

natuurmaatregel om estuariene dyna-

miek terug te brengen in het afgesloten 

water en vis de kans te geven de Rijn 

en de Maas op te zwemmen. De veilig-

heid is niet in het geding. De normen 

zijn zo dat áls het water te hoog zou 

komen, de sluizen dichtgaan. Er is dus 

geen grotere kans op overstromingen. 

Ik geloof ook niet dat het Kierbesluit tot 

verzilting van het hele Haringvliet zou 

leiden.’

Met een open kier zal het zoute water 

wel verder het Haringvliet indringen. 

Komt het verder dan een vooraf bepaalde 

lijn, dan gaat de sluis dicht en dan kan 

het rivierwater het zoute water terug-

dringen richting zee. Rijkswaterstaat en 

het waterschap houden dat scherp in de 

gaten, omdat dit gebied uit oogpunt van 

de zoetwater- en de drinkwatervoorzie-

ning niet volledig zilt mag worden.

Een andere ontwikkeling momenteel is de 

nauwere samenwerking in de waterketen;  

hoe staat u daar tegenover?

Geluk: ‘In het Bestuursakkoord Water 

is afgesproken dat de waterschappen de 

dijkversterking vanuit het Hoogwater-

beschermings programma voor 50% gaan 

meefinancieren. Daarvoor is zo’n 200 

miljoen euro nodig, wat moet komen uit 

besparingen in de (afval)waterketen. Wij 

willen zelfs nog verder gaan met doelma-

tig waterbeheer en zien mogelijkheden 

in de keten nog meer te bezuinigen. We 

moeten nu dus afspraken gaan maken 

met de gemeenten om dat geld ook daad-

werkelijk te besparen. Door het beheer 

slimmer in te richten kun je al flinke 

efficiencywinst behalen. Dat is complex, 

want het gaat over governance, zeggen-

schap en technische invulling. Maar de 

eerste stappen zijn gezet.’

‘Een voorbeeld is een recente overeen-

komst over nauwere samenwerking tus-

sen drie waterschappen en de gemeente 

Rotterdam. Dit is interessant voor de 

waterbedrijven, want ook met hen kun-

nen we afspraken maken over zaken 

zoals gezamenlijk gepland onderhoud, 

of gezamenlijke administratie en fac-

turering. Want hoewel onze taken en 

belangen verschillend zijn, zijn er na-

tuurlijk ook veel raakvlakken. We zijn 

allemaal onderdeel van dezelfde cyclus; 

er stroomt heel wat ex-drinkwater via 

de riolen van de gemeenten naar onze 

zuiveringsinstallaties en daarna weer 

in het oppervlaktewater. Logisch dus 

dat we gezamenlijk naar oplossingen 

zoeken.’

Klaar voor de toekomst
‘Alles hangt met alles samen: veilig-

heid, waterkwaliteit, klimaatverande-

ring, grotere extremen in de rivieraf-

voeren en in de lokale neerslag, zoet of 

zout, ruimte voor water, economische 

en demografische ontwikkelingen. 

We zijn hier in de delta natuurlijk op 

een heel bijzondere manier aan het 

‘tuinieren’ geslagen in de loop der eeu-

wen, en wij zitten daar als waterschap 

middenin. Er ligt een flinke opgave 

en dat maakt dit werk juist zo enorm 

boeiend. Zeker is dat we met z’n allen 

goed moeten nadenken over oplossin-

gen: leren van lessen uit het verleden, 

met het oog op de toekomst. En niet 

vergeten op tijd de handen uit de 

mouwen te steken. Want anders loopt 

het water over een tijdje echt over je 

schoenen.’  ■

‘Het gaat ons allemaal om 

de kwaliteit Van Het water’
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De aandacht voor ontzilting van 

zeewater neemt toe. In ons land 

vanwege het verzilten van het 

grondwater en het binnendringen van 

zeewater via de rivieren, elders op de we-

reld simpelweg omdat er weinig grond- 

of oppervlaktewater voorhanden is als 

grondstof voor drink- of proceswater. 

De dichtbevolkte eilandstaat Singapore 

is één van de landen die zeewater no-

dig hebben als bron voor drinkwater. 

Het Singapore Environment & Water 

Industry Programme Office (EWI) laat 

daarom veel onderzoek uitvoeren op dit 

gebied. Zo cofinanciert EWI onder ande-

re een onderzoek van Siemens naar een 

energiezuinige methode voor ontzilting. 

energiekosten halveren
‘De ‘best available technology’ voor ont-

zilting is reverse osmosis’, aldus Remko 

Knol, business unit manager Water 

Technologies bij Siemens. ‘Nadelen van 

die techniek zijn de hoge energiekosten, 

plus het feit dat vrijwel alle mineralen 

uit het water worden gehaald, terwijl 

dat voor de gewenste toepassing niet 

altijd noodzakelijk is. Je geeft dus veel 

geld uit, waarvan een deel ook nog eens 

onnodig. Dat kan beter, dachten wij bij 

Siemens, en gingen in op een ‘Challenge 

Call’ van EWI in 2007. We hebben nu 

een succesvolle pilot afgerond op basis 

van een combinatie van twee bestaande 

technieken: elektrodialyse en continue 

elektro-deïonisatie.’

Selectieve membranen
‘Het is een mond vol’, vult zijn collega 

Rob Klaassen aan, ‘maar in grote lijnen 

Siemens voert geslaagde pilot uit in Singapore

‘elektrochemische ontziltings-
techniek 50% energiezuiniger’
In nauwe samenwerking met het nationale waterbedrijf van Singapore, PUB, heeft Siemens een 
geslaagde test gedaan met het elektrochemisch ontzilten van zeewater via elektrodialyse en elektro-
deïonisatie. Met als doel: het terugbrengen van de energiekosten voor ontzilting met 50% en 
tegelijkertijd drinkwater produceren dat voldoet aan de WHO-kwaliteitsstandaard. Beide targets zijn 
bereikt, aldus Remko Knol van Siemens.

Rob Klaassen (l) en Remko Knol van Siemens: ‘Bestaande en bewezen technieken.’
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is het een alternatieve membraan- 

technologie met een eenvoudige voor- 

en nabehandeling. Elektrodialyse komt 

neer op het onder stroom zetten van 

een set gestapelde, selectieve mem-

branen waarlangs zout water stroomt. 

De positief geladen Na+-ionen trekken 

naar de negatieve kant en de negatieve  

Cl--ionen naar de positieve kant. Door 

de opbouw van de membranen ont-

staan zo gescheiden kanalen met brijn 

en schoon water. Het grote energievoor-

deel ontstaat doordat niet het water 

zelf door de membranen moet worden 

geperst, maar alleen de mineraal-ionen. 

En die doen dat eigenlijk op eigen 

houtje, geholpen door de verschillen in 

elektrische spanning binnen het mem-

braan. Dat betekent dat geen hogedruk-

pompen nodig zijn.’

Klaassen vervolgt: ‘Met elektrodialyse 

halen we het grootste deel van de mi-

neralen uit het water. Als een soort po-

lijstfase voeren we daarna een continue 

elektro-deïonisatie uit, door het water 

langs geïoniseerde bolletjes te leiden. In 

water met een lager zoutgehalte wordt 

de geleidbaarheid lager, waardoor het 

osmotische proces steeds langzamer 

gaat verlopen. Met continue elektro- 

deïonisatie zorgen we dat het proces 

blijft doorgaan tot alle ongewenste stof-

fen uit het water zijn.’

Veel voordelen
Knol: ‘Het gaat nu nog om een kleine in-

stallatie die zo’n 50 m3 zeewater per dag 

kan ontzilten. Het zal een paar jaar du-

ren voordat dit concept geschikt is voor 

grootschalige drinkwaterproductie. Het 

goede nieuws is dat we ‘in het veld’ heb-

ben aangetoond dat de energie die nodig 

is voor ontzilting, gehalveerd kan wor-

den. In vergelijking met reverse osmosis 

gaan we van tussen 3 en 4 kWh per ge-

produceerde kuub drinkwater naar on-

geveer 1,8 kWh. Dat betekent een flinke 

vermindering van de CO2-footprint én 

de energiekosten. Belangrijk is verder 

dat dit twee bestaande en bewezen 

technieken zijn. Wel zijn vanwege de 

omvang en de specifieke eisen zeer spe-

ciale membranen ontwikkeld. Verder is 

er minder voor- en nabehandeling van 

het water nodig, en verloopt het gehele 

proces stiller en veiliger.’

Hoge verwachtingen
‘Afhankelijk van onder andere de vraag 

uit de markt zullen wij dit product, sa-

men met PUB, nu verder gaan ontwik-

kelen. Wij verwachten er veel van, mede 

gezien de demografische en klimatologi-

sche ontwikkelingen op wereldniveau. 

En dat geldt niet alleen voor het Midden-

Oosten en Azië: ook in Europa gaat dit 

spelen. En dan niet alleen in de landen 

rond de middellandse zee: in Londen 

levert een RO-ontziltingsfabriek sinds 

2009 150.000 m3 drinkwater per dag. 

Ook in Nederland kijken drinkwater-

bedrijven die op een of andere manier 

te maken hebben met verzilting, zoals 

Vitens en Oasen, naar de mogelijkheden 

voor toepassing van reverse osmosis.’

‘De volgende stap kondigt zich trouwens 

ook al aan’, aldus Knol, ‘het zuiveren 

van afvalwater en dat terugbrengen in 

de drinkwatercyclus. In Singapore ge-

beurt dit al op kleine schaal. In principe 

is dat zelfs eenvoudiger en goedkoper 

dan het ontzilten van zeewater... Het is 

misschien psychologisch nog even een 

stap, maar technisch kan het.’  ■Het geschematiseerde ED-proces.

Medewerker van Water Technologies R&D bij de ED-CEDI-proefinstallatie op locatie in Singapore.
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Het concept is inmiddels bijna 

uit ontwikkeld. Jansen: ‘Na 

een gedegen onderzoeks- en 

pilot traject – waarbij ook Evides en 

Waterbedrijf Amsterdam waren be-

trokken – zijn twee partnerbedrijven 

(AquaStill en Keppel Seghers) in de laat-

ste fase van het op de markt brengen 

van ontziltingsinstallaties op basis van 

ons procedé. Zo wordt in Singapore in 

samenwerking met een raffinaderij een 

demo gebouwd met een capaciteit van 

100 kuub per dag.’

Duurzaam en goedkoop
Het Memstill-concept is gebaseerd op 

verwarming van zout water door rest-

warmte uit de industrie. Op het water 

liggen niet-selectieve membranen die 

ervoor zorgen dat de oppervlakte rustig 

blijft en de evaporatie optimaal kan 

verlopen. Vlak boven het wateropper-

vlak bevinden zich de condensor en de 

waterafvoer. Daarboven weer een mem-

braan en een condensor, enzovoort, 

enzovoort. ‘Op die gestapelde manier 

creëren we veel oppervlakte in een 

beperkt volume, zodat we ook bij tem-

peratuurverschillen van 1 tot 3 graden 

voldoende destillatie verkrijgen’, aldus 

Jansen. ‘Groot voordeel van restwarmte 

als energiebron zijn de lage kosten. Naar 

verwachting kunnen we op deze manier 

uiteindelijk grootschalig schoon drink- 

of proceswater maken voor tussen de 30 

en 40 eurocent per kubieke meter.’

getest voor zee- en afvalwater
Jansen vervolgt: ‘Dit procedé biedt inte-

ressante mogelijkheden voor de indus-

trie, waar vaak veel restwarmte is en 

tegelijkertijd veel productieprocessen 

waar water en een andere stof gescheiden 

moeten worden. Denk aan het maken van 

melkpoeder uit melk. Maar ook voor de 

productie van drinkwater is dit bijzonder 

geschikt. Tot nu toe gaan we vooral uit 

van zeewater als basis, maar het proces 

is ook getest voor afvalwater en bleek pri-

ma te voldoen. Voorwaarde is wel dat je 

de benodigde energie van dichtbij haalt, 

want transport over langere afstanden 

vermindert het voordeel snel.’

Maar er zijn nog veel meer toepassin-

gen denkbaar. Jansen: ‘Ik ben net terug 

uit India, waar we gaan kijken of we 

grondwater dat is vervuild met arseen, 

fluoride en aluminium, lokaal kunnen 

zuiveren. Bijvoorbeeld met behulp van 

zonne-energie of restwarmte uit bio-

vergassingsinstallaties.’

europa
Ook in Europa is belangstelling voor 

deze technologie ontstaan. Vanuit 

het watertechnologieplatform WssTP 

in Brussel is een samenwerking met 

de Europese chemische industrie op-

gezet. Dit heeft tot een groot project 

geleid dat volgend jaar van start gaat 

en dat als doel heeft: minder waterver-

bruik in de industrie. Hierbij wordt de 

Memstill-technologie getest voor Dow 

in Terneuzen.  ■

zoetwater voor zo’n 0,35 euro per kuub

ontzilting via destillatie  
op restwarmte
Ook TNO houdt zich al jarenlang bezig met ontzilting van – vooral – zeewater. ‘Zo’n 14 jaar geleden 
zijn wij gaan kijken of een idee uit de jaren 60 inmiddels levensvatbaar was’, aldus drs. Albert Jansen, 
membraantechnoloog en business developer bij TNO. Het gaat daarbij om de combinatie van destillatie 
en membranen voor het ontzilten, of eigenlijk ontwateren, van zout water. 



23w a t e r s p i e g e l  /  s e p t e m b e r  2 0 1 1

–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

Schaliegaswinning vereist veel aandacht

Er bestaan momenteel plannen voor (proef)boringen naar scha-

liegas op diverse locaties in Nederland. Hierbij worden watervoe-

rende bodemlagen, die in gebruik zijn voor drinkwaterwinning, 

doorboord. Dit kan ontoelaatbare consequenties hebben voor 

grondwater waaruit drinkwater wordt bereid. Het is essentieel dat 

dit grondwater ook voor de langere termijn veilig en betrouwbaar is 

voor drinkwaterbereiding.

In Amerika zijn veel negatieve structurele effecten van schalie-

gaswinning geconstateerd. Voor de ons omringende landen is dit 

aanleiding om een (tijdelijk) verbod op schaliegaswinning af te 

kondigen. In Frankrijk is de ingrijpende winningstechniek ‘fracken’ 

verboden. Uit een studie van het Europees Parlement blijkt dat de 

regelgeving voor winning van schaliegas en de beoordeling van 

milieueffecten onvoldoende is. Bepleit wordt de drempel voor 

milieueffectrapportage te verlagen en mogelijkheden voor verbod 

van toepassing van chemicaliën bij het fracken in Nederland te 

onderzoeken.

onderzoek effecten
De (proef)boringen naar schaliegas en schaliegaswinning vormen 

risico’s voor het (diepe) grondwater. Door boren in combinatie met 

fracken kunnen verstoringen van afsluitende, beschermende bo-

demlagen ontstaan en verliest het grondwater zijn natuurlijke be-

scherming. Bij het boren en fracken worden chemicaliën gebruikt. 

Deze kunnen de kwaliteit van het grondwater aantasten. Ook zijn 

er risico’s voor verhoogde methaangehaltes in het grondwater. 

Door het fracken kunnen van nature in de bodem aanwezige, maar 

immobiele stoffen (zoals radium) in het grondwater vrijkomen. 

Deze risico’s zullen voldoende in beeld gebracht en beoordeeld 

moeten zijn, voordat vergunningen worden afgegeven.

De minister van EL&I bevestigt per brief aan de Tweede Kamer 

dat verontreiniging van het grondwater in Amerika het gevolg 

was van het onvoldoende afdichten van boorgatwanden 

voor schaliegaswinning. Dit zijn de risico’s waarover de 

drinkwatersector zich zorgen maakt, zeker wanneer voor de 

productiefase grote aantallen putten geboord zullen worden. Het 

risico van verontreiniging van het grondwater is niet denkbeeldig 

of verwaarloosbaar. 

vewin-standpunten:
-  Voorzorgsbeginsel: geen (proef)boringen schaliegas als 

risico’s niet zijn uitgesloten.

-  Voer onafhankelijk onderzoek uit naar risico’s van schaliegas-

winning voor drinkwaterwinning.

-  Scherp regelgeving voor schaliegaswinning aan en verbied 

toepassing van chemicaliën.

-  Vergunningaanvragers zullen aantoonbaar moeten maken  

hoe zij risico’s zullen uitsluiten.

Seminar Resourceful Water 

Optimaal (her)gebruik thermische en 
chemische energie in afvalwater 

Meer dan 100 waterprofessionals uit heel Europa waren begin 

september aanwezig bij het seminar Resourceful Water, bij 

het Europese Parlement. Het seminar – op initiatief van Vewin, 

Waternet, WssTP en UvW  – besteedde aandacht aan manieren 

om thermische en chemische energie in afvalwater optimaal te 

(her)gebruiken. Focus lag hierbij op het concept van ‘decoupling’, 

het loskoppelen van economische groei van energiegebruik. 

Verschillende sprekers, waaronder Roelof Kruize (directeur 

Waternet), Steve Kaye (Innovation Team, Anglican Water), en Lars 

Therkildsen (CEO Kobnhavn Energi) presenteerden hun visie op het 

besparen van energie in de watersector.

 

nader onderzoek
Europarlementariër Judith Merkies is rapporteur voor de Innovatie 

Unie en mede-rapporteur voor de werkgroep ‘Resource Efficient 

Europe’. Ze sprak duidelijke taal bij de afsluiting van het seminar. 

Als de Europese watersector steun wil om aandacht te vragen voor 

projecten die energie uit water benutten, zal zij met specifieke 

voorstellen moeten komen, gericht op Europese wetten die 

verbeterd of juist verwijderd moeten worden. ‘Verder onderzoek 

is nodig, om aan te kunnen tonen welk deel van onze energie uit 

water kan worden gehaald’, aldus Merkies. ‘Ik wil weten hoeveel 

energie we met de technieken van vandaag, kunnen besparen voor 

morgen!’ Ze gaf in haar slotwoord ook aan dat de Europese wa-

tersector buiten de Europa en buiten de eigen sector moet kijken. 

‘Omdat het tekort aan energiebronnen Europa hard zal raken, 

moeten snel alternatieven ontwikkeld worden.’
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De troebele rivier is het enige leefgebied 

van de Chinese peddelvis en van de (mo-

gelijk uitgestorven) Chinese vlagdolfijn 

of baiji. Het rivierwater wordt ernstig 

vervuild door de aan de rivier gelegen 

industriegebieden. Het lozen van kanker-

verwekkende stoffen vormt een gevaar 

voor de volksgezondheid, aangezien de 

steden langs de Jangtsekiang op de rivier 

zijn aangewezen voor hun drinkwater.

De rivier is een belangrijke vervoersslag-

ader voor China en verbindt het binnen-

land met de kust. Het verkeer via de rivier 

omvat commercieel vrachtvervoer dat 

bulkgoederen (zoals steenkool), vervaar-

digde goederen en passagiers vervoert. 

Cruises over de rivier zijn populair, aange-

zien de toeristenindustrie in China groeit.

Yangtze
De Jangtsekiang of Blauwe Rivier (ook bekend als Yangtze, 
Yángzi Jiang of Da Jiang) is de langste rivier in Azië en de 
derde rivier in lengte op de wereld, na de Amazone en  
de Nijl.

yangtze

Lengte  6.380 km

Debiet  31.900 m3/s

Stroomgebied  1.800.000 km2

Van  Tibet, Qinghai

Naar  Oost-Chinese Zee

Stroomt door China

de levensaders
 van de wereld


