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Dilemma’s rond verduurzamen afvalwaterketen
Op dinsdag 22 mei vond in Nieuwegein het vijfde STOWA afvalwaterketensymposium plaats. Tijdens de dag werd volop aandacht besteed aan kostenbesparing en verduurzaming van de afvalwaterketen: meer energie en grondstoffen. Dat laatste
levert de nodige maatschappelijke dilemma’s op, zo bleek tijdens deze dag. Mag meer energie leiden tot meer broeikasgas?

Inleider Heleen Pinkse van Waterschap Groot Salland zette het geschetste dilemma direct scherp neer. In het kader
van De Energiefabriek wordt onderzoek gedaan naar
mogelijkheden om het energieverbruik van rwzi’s te verminderen, dan wel meer energie op te wekken. Hiervoor
worden vaak chemicaliën aan het afvalwater toegevoegd.
De vraag is of de behaalde energie-efficiënte opweegt
tegen de benodigde energie voor de productie van die
(extra) chemicaliën en tegen de impact die dat heeft op
het milieu (bijvoorbeeld emissies). STOWA liet daarom
een studie doen waarbij voor de meest gebruikte hulpstoffen werd bepaald wat de impact is op energie en milieu.
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onderhoud introduceren. Er is op dit moment een werkdo-
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cent stijgt. Dat betekent een flinke vermindering van het
volume af te voeren slib en dus minder transportkosten.

Soms liggen de besparingen voor het grijpen, zo liet Marc
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voorbeeld door het slimmer terugpompen van slib van-
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pomp intermitterend laat draaien, bijvoorbeeld op basis
van de hoeveelheid binnenkomend afvalwater, kan de

Waterschap Vallei en Eem i.o. gaat de komende jaren rwzi

pomp vaak toe met een derde minder energie. Dat komt
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overeen met drie procent van het totale energieverbruik

schap heeft de ambitie (door deze en enkele andere maat-
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regelen) de rwzi de komende jaren (bijna) energiezelfvoorzienend te maken. Volgens Henry van Veldhuizen van het
waterschap blijkt uit het project dat een energieneutrale
zuiveringsinstallatie geen ver-van-mijn-bed-show meer is,
maar mogelijk is met bestaande technieken, tegen lagere
kosten.
N ieuwe be o o r d e l in g s g r o n d s l ag en

Hans Korving van Witteveen+Bos hield een vlammend
betoog over nieuwe beoordelingsgrondslagen voor afvalwatersystemen. De systematiek die nu wordt toegepast,
biedt naar zijn mening nauwelijks mogelijkheden voor
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Ton Beenen vertelde de aanwezigen ten slotte meer over
de gezamenlijke kennisagenda van STOWA en stichting
RIONED, tegen de achtergrond van het Bestuursakkoord
Water. Kosten besparen (jaarlijks 380 miljoen), kwaliteit
behouden en kwetsbaarheid beperken, vooral door meer
en beter samen te werken. Daar draait het volgens Beenen
om in het akkoord. Om dat te bereiken is het ontwikkelen, ontsluiten en in de praktijk brengen van (nieuwe) kennis - de vierde K, aldus Beenen - van groot belang. ‘We wilhet beoordelen en sturen op kwaliteit en doelmatig-

len met de kennisagenda de echte waterketenproblemen

heid. Er wordt alleen gekeken of een afvalwatersysteem

echt oplossen. We werken daarbij niet meer vanuit the-

in theorie goed functioneert, op basis van theoretische
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watersysteem. En we richten ons nadrukkelijk op wat er

van keuzes tussen investeren, beheren en sturen, aldus

lokaal speelt,’ aldus Beenen. Dat laatste gaat gebeuren in

Korving. Korving is samen met rioleringsdeskundige

een aantal proeftuinen, waar in de praktijk kennis wordt
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kelen van nieuwe grondslagen voor het beoordelen van de

gezamenlijk gegevensbeheer, het risicogestuurd plannen

werkelijke werking en effectiviteit van de afvalwaterke-

van waterketeninvesteringen of het optimaliseren van

ten. Deze nieuwe grondslagen worden in twee praktijkca-

verbeterd gescheiden rioolstelsels. STOWA en RIONED

ses beproefd, waarbij een schaduw GRP wordt opgesteld.

ondersteunen de proeftuinen en zorgen ervoor dat de

Dat leidt volgens Korving tot een hele andere focus in het

geleerde lessen verder worden verspreid.

afvalwaterketenbeheer. Meer monitoren, inspecteren en
onderzoeken. Minder beton in de grond.

Charlotte Spliethoff gekozen tot European Young Professional 2012
Charlotte Spliethoff van ingenieursbureau Grontmij is gekozen tot de European Young Professional van 2012. De 29-jarige
Spliethoff heeft zich volgens de jury onderscheiden door de opvallende prestaties die zij op jonge leeftijd reeds heeft geleverd en door het hoge niveau van innovatie en duurzaamheid in haar werk.

Charlotte heeft de prijs vooral te danken aan haar werk
voor het International Levee Handbook, een compendium
van kennis en goede praktijkvoorbeelden voor het onderhouden, ontwerpen, bouwen en verbeteren van dijken.
Charlotte leidt een internationaal expertteam dat verantwoordelijk is voor één van de hoofdstukken uit het boek,
over het bouwen, herstellen en verplaatsen van waterkeringen. STOWA zorgde ervoor dat Grontmij en enkele
andere toonaangevende Nederlandse ingenieursbureaus
hun kennis en expertise konden inbrengen bij de totstandkoming van het handboek.
De verkiezing van de Young Professional van het jaar
wordt georganiseerd door EFCA, de Europese koepel van
de ingenieursbranche, en beloont ‘engineering excellence’
onder young professionals. Als winnaar van de competitie
mocht Charlotte Spliethoff deelnemen aan het jaarlijkse
EFCA congres op 25 mei in Lissabon en voor de top van
de Europese ingenieursbranche haar project presenteren.
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