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Observaties

• Watersector is geoptimaliseerd als schakel 
en nog niet op keten- en systeemniveau

• Water is relatief goedkoop; door een 
integrale, langere termijn gerichte aanpak 
(water, energie en grondstoffen) is meer 
waarde te creëren

• Uitdaging: business cases rond krijgen 
samen met keten partijen



Uitdagingen in de water sector

• Samenwerking in de waterketen: water aanvoer, - behandeling en –afvoer 
(meer efficiency/minder kosten; duurzamer) 

• Belangrijkste innovaties in de Nederlandse waterketen:

1. voorzieningszekerheid garanderen van schoon, gezond en veilig water

2. klimaatbestendig maken van onze leefomgeving

3. sluiten van waterkringlopen 

4. combineren van water-, energie en grondstoffen maatregelen 



Innovaties in de waterketen



1. Voorzieningszekerheid garanderen van 
schoon, gezond en veilig (drink)water



Preventie en verwijdering van milieubelastende stoffen 
in water-systemen (b.v. medicijnen, metalen, plastic)



Micro-plastics: grootste gevaar 
(o.a. in cosmetica en kleding) 

Stop the microfiber pollution in our oceans

http://oceancleanwash.org/
http://www.plasticsoupfoundation.org/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjo1Zrojo3SAhUHOhoKHZ7NBBYQjRwIBw&url=http://www.plasticsoupfoundation.org/&psig=AFQjCNEh06I2dPSpl0ZDRoMCJ-7OkeBaAQ&ust=1487076773350506


Gevolgen

• (Micro) plastics in het milieu gevonden

• Plastic komt in voedselketen terecht

• Per gram mossels 1 stukje plastic

• 65% van garnalen in Noordzee bevatten plastic

• Tenslotte…..komt het op ons bord terecht! 
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2. Klimaatbestendig maken van onze leefomgeving



Nationaal Deltaprogramma



Overstromingen en hittestress



Droogte in warmere gebieden



Voordelen van klimaatbestendig maken

• Stimulans voor heroriëntatie van water management:

- Overstromingen (kwel- en rivierwater vasthouden; 
regenwater bergen; kwelwater (sourcy)  drinkwater; 
regenwater grijs water)

- Droogte (water reservoirs en klimaatbestendige 
economische activiteiten creëren)

• Koppeling leggen met sluiten van waterkringlopen, 
natuurbescherming en reductie hittestress



3. Sluiten van waterkringlopen

Source: KWR



Sluiten van waterkringlopen

• Focus op gedecentraliseerde watervoorziening 
gericht op energie-neutrale en grondstoffen-
efficiënte productie en consumptie tegen lage 
kosten en grote betrokkenheid van gebruikers 

• Voorkeur voor lokaal water: minder behoefte aan 
watertoevoer van elders en minder afvoer van 
afvalwater

• Voordelen kunnen worden verkregen door 
samenwerking in de water keten
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• Minder drinkwater toevoer 
• Minder afvoer van afvalwater 
• Meer lokaal water gebruik 
• Substantiële reductie van energieverbruik
• (Voor-)behandeling van afvalwater zo veel mogelijk op 

lokaal niveau  
• Ruimte voor natuurontwikkeling

Voordelen  van sluiting water kringlopen



Opvang van regenwater: Wadi’s





4. Combineren van water-, energie en 
grondstoffen maatregelen

• Betere business case door combinatie van 
water, energie en grondstoffen maatregelen

• Energie efficiency is mogelijk in alle delen 
van de water keten

• Grondstoffen efficiency, vooral in de fase van 
afvalwaterzuivering en preventie bij de bron



Afvalwaterzuivering als energie- en
grondstoffen-fabriek



Verbetering energie-efficiency

• Reductie van energie (m.n. elektriciteit) voor verpompen van 
water (m.n. diepe winning en grote transportafstanden)

• Warmte uit verwarmd water terugwinnen (douche 
warmtewisseling/in riool); koude uit drinkwater voor koeling

• Productie van energie uit afvalwater: uit organische stof 
energie opwekken (rwzi zelfvoorzienend/energieleverend 
maken)



Geavanceerde behandeling van afvalwater: winnen 
van water, energie (biogas) en grondstoffen (bijv. 
struviet, cellulose, stikstof, eiwit, humuszuren, calciet) 



Verwaarding grondstofstromen uit voedingsindustrie



Conclusies

• Watersector is geoptimaliseerd als 
schakel, niet op keten- en systeemniveau

• Grote stappen te maken in de richting 
van circulaire economie door integrale, 
langere termijn gerichte aanpak (water, 
energie en grondstoffen)

• Uitdaging: business cases rond krijgen 
samen met keten partijen


