
Heeft de Waterfabriek
toekomstperspectief ?

Maatschappij

Cezuiverd afvalwater (effluent) opwerken tot een hogere

waterkwa I iteit om het vervol gens te leveren aa n la nd bouW

i nd ustrie en d ri n kwater-bed rijven. Daa r d raa it het om blj de

Wate rfa b rie k, een i n iti atief va n sa menwe rke nde

waterscha ppen en d ri n kwaterbed rijven.

Eind oktobervond in Rotterdam een symposium

plaats over de Waterfa briek a ls n ieuwe waterbron

voor la nd bouw, d rin kwatersector en ind ustrie. Wat

vinden de koepelorganisaties LTO Nederland en

VEWIN van dit initiatief? En toont de industrie inte-

resse om effl uentte gaan gebruiken a ls proceswater?

Duidelijk is dat het initiatiefvan waterschappen door

de belangenorganisaties positief werd ontvangen.

Toch hielden zij ook een slag om de arm, want

waterkwaliteit én betrouwbaa rheid moeten dan wel

continu gewaarborgd zijn, aldus LTO-Nederland en

VEWIN. RoyTummers, directeur Water van VEMW, zei

dat effluent in de nabije toekomst een serieuze afl,rre-

ging ka n zijn voor de i ndustrie om dat in te zetten voor

haar bedrijfsprocessen. "VEMW is zonder meer posi-

tief over het initiatief van de Waterfabriek en volgt de

ontwikkelingen op de voet. Maa r het is uiteindelijk

aan de bedrijven zelf om die keuzete maken."

Circulariteit

Vold oe nd e zoetwate r i s gee n va nzelfs preken d h e id

meer en circulariteit is daarom essentieel, weet ook

Ferdinand Kiestra, waterinnovator bij het

Waterschap Aa en Maas en een van de drijvende

krachten achter de Waterfabriek, "Wij denken dat

een Waterfabriek een passende oplossing biedt

voor dat probleem'l zegt hij.

De Waterfabriek is een onderdeelvan de Energie-

en C rondstoffenfa briek, een la ndel ij k progra m ma

van allewaterschappen, legt Kiestra uit. "ln 2018

hadden we in Nederland te kampen met een hele

d roge zomer en ook dit jaa r was het in veel gebie-

den te droog. Dat noopt waterschappen te zoeken

naar oplossingen voor klimatologische effecten. Zo

ontstond het plan voor een Waterfabriek."

onder de loep

Kiestra benaderde vijf waterschappen en twee

drinkwaterbedrijven om dit plan kracht bij te zet-

ten. "We zijn gaan onderzoeken ofhet uberhaupt

mogelijk is om uit afvalwater bij rioolwaterzuive-

ringsinstallaties (RWZI's) kwalitatief en betrouw-

baar (drink)water te maken. We zijn gaan kijken

naar logistleke aspecten, zoalstransport, en naar

welke kosten hiermee zijn gemoeid. We hebben
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alle soorten afnemers van water in kaart gebracht

en zijn gaan kijken naar de waterkwaliteit die zij

nodig hebben. En, we hebben gekeken naarwet- en

regelgeving. Al deze aspecten hebben we onder de

loep gelegd. De u itkomsten van onze eerste verken-

ningen waren verrassend. Er zit wel degelijk muziek

in dit in itiatieí de kosten voor opwerking van het

effluent zijn lager dan we aanvankelijk dachten. En

ook de grotere afstand dieje kunt overbruggen om

ditwatertegen een concurrerende prijs aan meer

afnemers te kunnen leveren, maakt het aantrekke-

rijk."

'De uitkomsten van onze

eerste verkenningen

waren verrassend'

Urgentie

Kiestra: "ln middels zij n we bijna een jaar verder en

n u is het va n belang dat we bekend heid gaan geven

aan hetfenomeen Waterfabriek. Onbekend maakt

immers onbemind en daarom hebben we dit
najaa r ook een symposiu m georganiseerd waa r

veel vertegenwoordigers uit diverse sectoren aan-

wezig waren. We zullen met zowel de landbouw,

d ri n kwaterbed rijven als ind ustriële afnemers in

gesprek moeten gaan en blijven om precieste

weten wat hun behoeften zijn."

Volgens Kiestra is met name bij de industrie het

gevoel van urgentie ontstaan dat er'iets' moet

gebeuren. "De droogte va n 2018 d ie zich naa r ver-

wachting in de komende decennia frequenter zal

manifesteren, zet bedrijven toch serieus aan het

denken. Want voldoende zoetwater is écht geen

vanzelfsprekendheid meer in detoekomst. En dat
kan wel degelijkvoor problemen gaan zorgen als

het gaat om de conti n uiteit va n productieproces-

sen."

Belangrijkste afnemers

De groep industriële afnemers is zeer divers in

sa menstel I i n g, constateert Kiestra. "De waterbe-

hoefte is eveneens divers, dat kan variëren van

spoelwatertot aan ultra puur water. Als

Waterfabriek zul je dus maatwerk moeten kunnen

leveren om die potentièle groep afnemers te bedie-

nen. Binnen de industrie is devoedingsmiddelen-

sector een exclusieve groep van bedrijven die zeer

specifieke en hoogstaande eisen aan waterkwali-
teit stelt. Hetwaterdat zij innemen moet microbio-

logisch betrouwbaar zijn." Naast de industrie is de

landbouw een belangrijke en potentiële afnemer

va n effl uent dat ka n worden opgewerkt tot een

hogere waterkwaliteit, zegt hij. "Ook met agrariërs

en LTO Nederland zijn we daarom in gesprek. Heeft

de Waterfa briek toekomst? Absol uut."
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