Het einde van het levende water?

‘Waterbedrijf van de toekomst
maakt 100% zuiver water’
Als het aan hoogleraar Innovatieve waterzuiveringsprocessen
Walter van der Meer ligt, ziet de drinkwaterproductie in Nederland
er in de toekomst heel anders uit. Uitgangspunt moet zijn: de
behoefte van de klant. Mede daarom pleit hij voor 100% zuivering
via membraantechnologie. Dat zou in meerdere opzichten een flinke
breuk betekenen met de huidige situatie.
Op 15 februari van dit jaar hield prof. dr. ir.
Walter van der Meer, algemeen directeur
van Oasen, zijn intreerede aan de TU Delft.
Dit was het officiële begin van zijn hoogleraarschap Innovatieve waterzuiveringsprocessen, dat in de praktijk al in 2011 was
begonnen. In zijn oratie ‘Het drinkwater
bedrijf van de toekomst’ zet hij een heldere
stip op de horizon. Meest opvallend onderdeel van zijn betoog: de techniek staat ons
toe om 100% zuiver water te maken, waar
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we vervolgens drinkwater van kunnen maken door het op de wettelijk voorgeschreven wijze te conditioneren. ‘Daaraan zijn
zóveel voordelen verbonden, dat we wel
gek zouden zijn als we dit niet gaan doen’,
aldus Van der Meer.

het drinkwaterhoenderhok. Tot nu toe ging
men bij drinkwaterproductie uit van analysemethoden en normen die zijn afgeleid
van stoffen die in het water voorkomen.
De beschikbare bron en de ingezette zuiveringstechnologie bepalen daarmee de
uiteindelijke drinkwaterkwaliteit.

Van bedreigingen kansen maken
Voor de gemiddelde toehoorder klinkt het
wellicht niet opzienbarend, maar hiermee
gooit Van der Meer een flinke knuppel in
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‘Dat wordt compleet anders’, vertelt Van
der Meer. ‘In de toekomst staat de wens
van de gebruiker centraal. En die wil een

duurzame drinkwatervoorziening met
onberispelijke waterkwaliteit en ononderbroken levering, tegen lage maatschappelijke kosten.’ Andere relevante ontwikkelingen zijn volgens hem: bedreiging van
de bestaande drinkwaterbronnen, een zich
terugtrekkende rijksoverheid, de roep om
duurzaamheid en kostenverlaging, en de
invloed op de waterkwaliteit van wat er in
het leidingnetwerk met het water gebeurt.

100% volstroomszuivering
Momenteel lukt het de drinkwaterbedrijven
heel goed om aan de eisen van de overheid
en de wensen van de klant te voldoen.
Maar in de toekomst is er dus meer nodig.
‘Volgens mij kun je daar het best aan tegemoetkomen met een robuuste volstroomszuivering door omgekeerde osmose-membranen’, aldus Van der Meer. ‘In vaktermen:
one-step reverse osmosis zonder bypass.
Daarmee kunnen we 100% zuiver water
maken, uit welke bron dan ook: zoet, zout,
zilt, grond, oppervlakte, riool. We kunnen
er – behalve de watermoleculen – echt alles
uit halen, inclusief stoffen die we nu nog
niet eens kunnen meten.’
De vraag dringt zich meteen op: waarom zouden
we dat doen, is ons drinkwater nu soms niet
goed?
‘Ons huidige drinkwater is voortreffelijk’,
zegt Van der Meer. ‘Maar er is een aantal
grote voordelen aan 100% zuiver water als
basis voor drinkwater. Je kunt daarmee
overal in Nederland drinkwater maken
van exact dezelfde chemische samenstelling en kwaliteit. Er zitten geen groeistoffen, deeltjes of organismen meer in: geen
schimmels, geen bacteriën, geen virussen.
Je hebt geen onderhouds- of schoonmaakkosten aan je leidingnet in verband met
een biofilm of een laag sediment. De consument krijgt 100% zuiver water, nooit meer
bruin water, nauwelijks kalkafzetting,
geen legionella-besmetting.’

mini labs. Dat is nodig omdat er met het
water ‘onderweg’ in de leidingen nog van
alles kan gebeuren, bijvoorbeeld door lokale biofilmvorming, sedimentatie of door
bacteriegroei als gevolg van opwarming op
zogenoemde hot spots.’
‘Met 100% zuiver water als basis ken je de
kwaliteit van het drinkwater dat bij de zuivering het net ingaat. Dat water is zó puur
dat er in de leidingen geen biofilm kan ontstaan en geen neerslag van vaste deeltjes.
Dus hoef je de kwaliteit van het water in
de leidingen ook niet zo intensief te monitoren. Dat kan behoorlijk schelen in de
exploitatiekosten van een leidingnetwerk.
Bovendien kun je je focus dan verleggen
naar het monitoren van de kwaliteit van de
leidingen zelf, waardoor je onderhoud en
vervanging veel efficiënter kunt uitvoeren.
En dat drukt de kosten voor vervangings
investeringen.’
Water conditioneren, stoffen toevoegen aan
drinkwater, is dat niet vloeken in de kerk?
Van der Meer: ‘De Drinkwaterwet verbiedt
niet om stoffen toe te voegen, integendeel:
de wet schrijft conditionering zelfs voor.
Er zijn enkele wettelijke bepalingen waaraan drinkwater moet voldoen: zuurgraad,
bufferend vermogen, zuurstofverzadiging,
een bepaald percentage kalk. Voordat we
100% zuiver water maken, moeten we goed
nagaan of er mogelijk stoffen in het drinkwater ontbreken. We denken van niet,

maar doen hier onderzoek naar. Daarna
bekijken we welke stoffen er in welke verhoudingen toegevoegd moeten worden.’
Een andere onderzoekslijn betreft de distributie van het water, waarbij onder andere
wordt gekeken naar de materialen van de
leidingen. Van der Meer: ‘Als de kwaliteit
van het water 100% bekend is, kunnen
eventuele verontreinigingen door het materiaal van de leidingen, door bijvoorbeeld
uitloging, een rol gaan spelen.’

Lokale zuivering
Een derde aspect van het drinkwaterbedrijf
van de toekomst is de zuivering zelf: door
dit volledig via membranen te laten lopen,
is geen voorzuivering meer nodig. Van der
Meer: ‘Dat scheelt veel ruimte en geld. Je
kunt zo’n membraaninstallatie dan wellicht ook makkelijker lokaal toepassen.
Maar je moet wel zeker weten dat de membranen hun werk 100% betrouwbaar doen.
Dat betekent dat ze robuust moeten worden uitgevoerd, en makkelijk te reinigen
moeten zijn. Daarom wordt momenteel
onderzoek uitgevoerd naar de werking
van en de benodigde condities voor eenstapsmembraanfiltratie.’ Ook de exacte
configuratie van de membranen vergt nog
nader onderzoek.

Ketens sluiten
‘Het leveren van puur water sluit aan bij
de algemene trend tot verduurzaming en

Verschuiving van sensoring
Dus er kan straks uit elke soort water
drinkwater worden gemaakt. Maar daarmee houdt het niet op. Volstrooms membraanzuivering maakt het distributienet
als het ware ‘verrassingsvrij’. Van der Meer:
‘Drinkwaterbedrijven besteden steeds
meer aandacht en geld aan het monitoren
van de kwaliteit van het drinkwater in het
leidingnet, via smart grids, sensoring en
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energiebesparing. Als je bijvoorbeeld op
stadsniveau een gesloten waterketen wilt
creëren, biedt 100% membraanzuivering
de beste garantie dat je elke keer met
schoon water ‘begint’ en dat er geen kleine
restverontreinigingen in de kringloop ontstaan. Ander voordeel van het sluiten van
kleinere ketens is dat je lokaal regen- en
afvalwater gebruikt als basis voor drink
water. Daarmee beperk je ook de zuiveringskosten bij de waterschappen.’

Legionella-preventie
‘In het kader van plannen voor het huis van
de toekomst is het idee geopperd om water
in een woonhuis niet meer te verwarmen
tot boven de 60 ºC, zoals nu gebeurt, maar
tot 37 ºC. Dat is voor de meeste toepassingen, zoals douchen, afwassen en wassen
voldoende en bespaart veel energie. Maar
voor het doden van de legionellabacterie
voldoet het niet. Dan kan zuiver water een
oplossing bieden: daarin kan legionella immers überhaupt niet leven.’
Wat betekent dit voor de drinkwaterbedrijven?
Van der Meer: ‘Bij dezelfde kwaliteit is
volstrooms membraanzuivering meestal
goedkoper dan de traditionele aanpak.
Als je naar de totale business case kijkt,
dus vanaf klant tot bron, ben je sowieso
goedkoper uit, zeker als je de kosten
meeneemt van zaken zoals legionella
preventie, energie voor verwarming van
water, of schade door kalk. Je hoeft de
leidingen niet meer te spuien om verontreinigingen weg te spoelen. Doordat je
het netwerk goed monitort, kun je het
onderhoud op tijd uitvoeren, waardoor je
storingen voorkomt. Bedrijven die zuiver
proceswater nodig hebben voor hun productie, kunnen het drinkwater zo gebruiken, zonder extra zuivering of conditionering. Wasmachines en afwasautomaten
gaan langer mee, omdat we het percentage kalk tot op het promille nauwkeurig
kunnen reguleren, overal in Nederland.
Er zijn nu al nauwelijks klachten, maar
dat worden er straks nóg minder! En het
mooie is, er hoeft niet zo gek veel aangepast te worden. Het is gewoon een zaak
van de bestaande zuiveringen ombouwen
naar 100% membraanfilters. Dat is bewezen techniek, daar hoef je geen jaren
meer op te studeren, even afgezien van de
onderzoeksthema’s die ik hierboven heb
geschetst.’
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Walter van der Meer: ‘Constant perfect drinkwater uit elke bron’.

Wat verwacht u van de drinkwaterbedrijven en
de politiek?
Van der Meer: ‘Ik schets een toekomstvisie,
gebaseerd op deze wat tegendraadse manier van nadenken over waterzuivering:
in plaats van groeirijk water pleit ik voor
groeiarm water, in plaats van levend water
wil ik zuiver water. Ik zou zeggen tegen de
drinkwaterbedrijven: ‘Niets hoeft, maar
pak eruit wat bij je past, er zijn voor iedereen argumenten en handvatten genoeg om
er iets mee te kunnen!’ Van de politiek verwacht ik een visie op dit onderwerp, omdat
het belangrijke gevolgen kan hebben voor
onze nationale drinkwatervoorziening, de
ruimtelijke ordening en zelfs onze portemonnee.’
‘Oasen is al actief aan het voorsorteren op
deze toekomst. Wij monitoren niet alleen
de kwaliteit van het water, maar kijken
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juist ook naar de leidingen zelf. En bij
de komende renovatie van één van onze
waterzuiveringen gaan we proeven doen
met volstrooms membraanbehandeling
van oeverg rondwater. Dat moet gegevens
opleveren voor eventuele vervolgstappen. We kijken daarbij integraal naar het
onderwerp, dus ook naar wat het voor de
klant betekent en welke invloed het materiaal van de leidingen op het water heeft.
Daarmee doen we overigens niets revolutionairs: in duikboten en op cruiseschepen
wordt dit soort systemen al decennia succesvol toegepast voor de ontzilting van zeewater. Alleen de schaal zou straks weleens
wat anders kunnen worden...’
De gehele oratie, inclusief de
gepresenteerde sheets, kunt
u bekijken via Collegerama
van de TU Delft.

