D i j k g r aaf G e r t V e r wolf van Wat e r schap V e l u w e :

‘Innovatie vergt ruggensteun
van het waterschapsbestuur’

Waterschap Veluwe laat in Epe de eerste huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ter wereld bouwen op basis van
de aerobe-korrelslibtechniek Nereda™: een mijlpaal in de ontwikkeling van deze techniek. Het is niet de enige innovatie. Eerder breidde het waterschap de slibvergistingsinstallatie op rwzi Apeldoorn flink uit in combinatie met vier nieuwe gasgeneratoren. Met de restwarmte hiervan levert het schap warmte aan de nieuwbouwwijk Zuidbroek. ‘Toen ik hier
in 2000 kwam, wilde het bestuur van het waterschap alleen investeren in bewezen technieken. Voor innovatie is een
omslag in denken nodig. We zijn van het peloton in de kopgroep terechtgekomen,’ stelt dijkgraaf Gert Verwolf vast.
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O pt i mal i sat i e

Die uitgangspunten komen ook terug in de projecten voor
het optimaliseren van afvalwatersystemen - de zogeheten
OAS’sen - waarbij waterschappen samenwerken met onder
meer gemeenten. Verwolf: ‘Voor onze zuiveringsinstallatie bij Harderwijk hebben we samen met de gemeenten
Putten, Ermelo en Harderwijk een project gedaan waarbij het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering optimaal op
elkaar zijn afgestemd. Die samenwerking zorgde ervoor
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