Voet aan de grond in China
Begin juni werd tijdens de World Expo in Shanghai de Holland Water Week
gehouden. Nederlandse (water)bedrijven deden goede zaken en kregen zo een
stevige voet aan de grond in China. Zo gaat Vitens Evides International (VEI) de
Chinese Zhengzhou Water Supply Corporation helpen bij het opstellen van een
masterplan voor de modernisering en uitbreiding van de drinkwaterinstallaties. Zhengzhou telt ruim zeven miljoen inwoners en is de hoofdstad van de
provincie Henan, ten noorden van Beijing.
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oals veel noord-Chinese regio’s kent
Zhengzhou enige waterschaarste,
terwijl voortgaande bevolkingsgroei en toenemende economische activiteiten de vraag naar water alleen maar groter
maken. Om te kunnen voldoen aan strenger
wordende wet- en regelgeving moet er
sowieso iets gebeuren.
Juist dáár zit het probleem, aldus Mark van
Eekeren, marketingdirecteur van Royal
Haskoning. “China heeft kennis genoeg en
kan ook zelf alles maken. Maar het land mist
organiserend vermogen én het vermogen
om tot een integrale aanpak te komen. Dat
zullen ze best een keer leren, maar de tijd
dringt vanwege veranderende wetgeving en
de druk aan de vraagkant neemt maar toe.”
De hulp van Vitens Evides International past
bij de Nederlandse belofte één van de
internationaal gestelde millenniumdoelstellingen te halen: toegang tot schoon
drinkwater voor iedereen. In China kennen
30 van de 32 grote steden een tekort aan
water. Peter Vermaat (Evides): “Onze hulp in
Zhengzhou bieden we in het kader van onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij
krijgen alleen de kosten vergoed.”

De ‘winst’ van de samenwerking gaat volgens
Van Eekeren veel verder. “Nu we aan tafel
zitten bij de Chinezen weten we wat hun
plannen zijn. Als er straks tenderprocedures
komen, dan kunnen we in Nederland snel
schakelen.”

Belangstelling

Tijdens de drinkwaterconferentie van de
Holland Water Week, begin juni tijdens de
World Expo, was de belangstelling van
Chinese zijde onverwacht groot. De
Nederlandse delegatie is dan ook te spreken
over de Chinese deelname. Vertegenwoordigers van sommige drinkwaterbedrijven
hebben een flinke reis moeten maken naar
Shanghai. “En naar ik heb begrepen willen
veel Chinese bedrijven met de Nederlandse
ondernemingen praten over samenwerking”,
vertelt gedeputeerde Lenie Dwarshuis-van de
Beek van de Provincie Zuid-Holland,
aanvoerster van de Nederlandse delegatie.
Demissionair-minister Tineke Huizinga
(VROM), ook even aanwezig in Shanghai,
prees het initiatief om tot de Holland Water
Week te komen. “Het is een goede
gelegenheid om de Nederlandse kennis en
kunde op het gebied van water aan de
wereld te demonstreren.”

De ondertekening van het contract tussen Vitens Evides International en Zhengzhou Water Supply Corporation.

Net als gedeputeerde Dwarshuis is ook de
minister enthousiast over de World Estuary
Alliance, een platform onder de hoede van
het Wereld Natuur Fonds voor delta’s.
“Daaraan moeten we als Nederland
deelnemen.” De eerste conferentie van de
alliantie bevestigde de deelname van
Yangtzé-, Theems-, Elbe- en Mississippi-delta.
Dwarshuis: “Ik was ook zeer onder de indruk
van de Chinese professor die vertelde over
de problemen in de Yangtzé-delta. Zijn
verhaal was ook voor ons heel herkenbaar.
Nederland heeft zoals bekend op dit punt
ook een aantal uitdagingen. Wij zijn daarin
niet uniek - dat is wel duidelijk.”

Mijlpaal

Voor het Nederlands Water Platform was de
Holland Water Week een belangrijke mijlpaal.
“Wat we hier in Shanghai op de World Expo
doen is onderdeel van onze meerjarenplanning”, vertelt NWP-directeur Jeroen van
der Sommen. Het NWP maakt dankbaar
gebruik van de entree in China die de
provincie Zuid-Holland, al jaren actief in
China, biedt. “China kan een heleboel dingen
zelf”, weet ook Van der Sommen. “Het
probleem zit ‘in het management en de
implementatie.”
Mark van Eekeren van Royal Haskoning is er
nog niet van overtuigd dat de Chinezen op
grote schaal met Nederlandse bedrijven in
zee gaan. “De Chinezen moeten een
cultuuromslag maken. Kennis wordt in China
als gemeengoed beschouwd. Wij willen geld
zien voor onze kennis. Maar goed, we zitten
nu aan tafel.”
“Water is een keiharde voorwaarde voor de
economische groei in China, vervolgt Van der
Sommen van het NWP. “Grote Chinese
productiebedrijven roepen al dat ze niet
verder kunnen groeien door een tekort aan
water. Die boodschap heeft de ogen geopend.”
De drinkwaterbedrijven van de hele grote
Chinese miljoenensteden hebben Nederland
weinig te bieden. Of juist wel te veel. Die
steden hebben hun toevlucht gezocht tot
internationaal veel grotere water- en
technologiebedrijven, zoals het Franse Veolia,
dat bovendien voldoende financiële
middelen heeft om te participeren. Van der
Sommen: “Maar de iets kleinere steden
kunnen we heel goed helpen, ook al zijn wij
in vergelijking met die waterbedrijven maar
heel erg klein.”

Pact

De Zuid-Chinese havenstad Shenzhen, ‘om
de hoek’ bij Hongkong, heeft een pact
gesloten met Veolia, vertelde mevrouw Yu
Jian, president van de Shenzhen Water Co.
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Ltd. De Fransen hebben geholpen bij het
verbeteren van de waterproductie, de behandeling van afvalwater en de introductie van
een nieuw betalingssysteem.
In Shenzhen hebben ze de zaken nu zó goed
op orde dat zelfs kan worden geparticipeerd
in andere waterbedrijven, ook buiten China.
Door beter management is er nu bovendien
aandacht voor de eigen ‘voetafdruk’ én voor
branding. En passant is de bedrijfscultuur
sterk verbeterd, wordt er op alle niveaus
afgerekend op prestaties en is een forse
personeelsreductie de efficiëntie ten goede
gekomen.
Voor de Chinezen zijn de Nederlandse
non-profit waterbedrijven ideale partijen.
Nederland heeft op het gebied van advies,
opleiding en management veel te bieden en
de Nederlandse watersector telt bovendien
veel gespecialiseerde toeleveranciers. De
export van de sector is de laatste jaren fors
gegroeid.
Van der Sommen (NWP): “Het interessante
van China is dat er nieuwe steden ontstaan.
Dat maakt het mogelijk om andersoortige,
meer effectieve en duurzame drinkwatersystemen aan te leggen. Dáár moeten we als
Nederland bij zijn.”
Alexander Bakker

Ter gelegenheid van de Holland Water Week
hebben studenten van Nederlandse
wateropleidingen projecten uitgewerkt
samen met Chinese collega-studenten. In
het project Wetskills waren studenten en
projecten geselecteerd en gekoppeld.
De eerste gezamenlijke inspanningen zijn
via internet tot stand gekomen. In aanloop
naar de Holland Water Week zijn de
studenten bijeengekomen in Shanghai. “Een
hele leerzame excercitie”, concludeerde
Johan van Oost van Haskoning, projectleider
namens het NWP, na afloop. “Het was ook
een boeiende interactie tussen verschillende
culturen.”
Directeur Peter van Tilburg van de Delta
Academy, onderdeel van de Hogeschool
Zeeland in Vlissingen, was te spreken over
het experiment, een initiatief van de
Provincie Zuid-Holland. “Dit soort activiteiten is goed voor de internationale
samenwerking”, meent hij. “Het op deze
wijze aanbieden van kennis, als uitdaging,
kennen ze in China niet. Omdat onze
studenten ook het bedrijfsleven er bij
betrekken, is dit eveneens interessant voor
de Nederlandse watersector.”

Het opdrogen van de bronnen van fossiele energie vormt één van de
belangrijkste bedreigingen van deze eeuw. Spaarzaam gebruik, hergebruik en
duurzaam opwekken van energie zijn sleutelwoorden voor de aanpak van dit
toekomstige probleem. Eén van de mogelijkheden om in de energiebehoefte
van huishoudens te voorzien is het terugwinnen van warmte uit huishoudelijk
afvalwater. Om meer te weten te komen over de terugwinning van warmte uit
afvalwater bezocht een delegatie uit Nederland en België Eawag, het
waterinstituut uit Dübendorf, Zwitserland.
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armte vormt veruit de grootste
energievraag in Nederland,
namelijk circa 40 procent. Reden
genoeg voor STOWA om de mogelijkheden
voor terugwinning van warmte uit het
afvalwater te verkennen. Zwitserland,
Duitsland en de Scandinavische landen
hebben reeds lang ervaring met het winnen
van warmte uit afvalwater. Zwitserland is het
land met de meeste praktijkvoorbeelden.
STOWA gaf Tauw de opdracht een studiereis
naar Zwitserland te organiseren voor
geïnteresseerden uit de water- en energiewereld. Dr. Oskar Wanner van het Eawag was
hierbij de gastheer.
In twee dagen is een intensief programma
doorgelopen waarin de stand van zaken in
Nederland en Zwitserland werd besproken.
De eerste dag werd besteed aan bezoeken
aan drie projecten in Winterthur, waar
warmte uit afvalwater wordt teruggewonnen. Als eerste is een nieuw autarkisch
(energetisch zelfstandig) gebouw van circa
65 woningen bezocht. In dit gebouw wordt
het water grotendeels verwarmd met de
restwarmte in het afvalwater. De groep
luisterde ter plekke, boven de installatie, naar
de uitleg van een ingenieur van Feka Energie
Systeme. Vervolgens werd samen met de
directeur van woningbedrijf HGW nader
gekeken naar de energievoorzieningen van
de wijk Töswiese. Hier wordt het effluent van
rwzi Wintertur gebruikt voor de warmwatervoorziening en ruimteverwarming van 36
flats en twaalf huizen. Ten slotte ging
energiebedrijf EBM in op de wamtewinning
uit een afvalwatertransportleiding voor het
appartementencomplex Wässerwiesen in
Winterthur.
Tijdens de tweede dag gaven enkele
deskundigen een toelichting op de mogelijkheden en problemen bij terugwinning van
warmte. Dimensioneren van warmtewisselaars, bepalen van de optimale locatie voor
terugwinning, een verkenningsonderzoek
voor Winterthur, beleid en regelgeving
omtrent warmteterugwinning, het effect op
het functioneren van rioolwaterzuiveringsinstallaties, het effect op de aquatische
ecologie en de toekomstige ontwikkelingen
op dit gebied kwamen allemaal aan de orde.
Opmerkelijk is dat door warmteterugwinning
het negatieve effect van te veel warmtelozingen op de bruine forel, een veelvoorkomende vis in Zwitserland, kan worden
beperkt. Duidelijk werd dat de warmtewinningen bij woningen en in de rioolstelsels
slechts een zeer klein deel van de totale
warmte-inhoud van het influent benutten en

daarmee geen noemenswaardige invloed
uitoefenen op de temperatuur van de
zuivering. Desalniettemin is men daar in
Zwitserland voorzichtig mee en wil men de
regionale overheid via beheerplannen van de
gehele zuiveringskringen laten beoordelen
of een bepaalde warmtebenutting
acceptabel is (dat betekent dat de influenttemperatuur niet met meer dan 0,5 graad
mag afnemen).
Gedurdende de avonden wisselden de leden
van de groep ideeën over de mogelijkheden
voor de toepassingen in Nederland uit. Bij de
waterschappen leek het idee van de
terugwinning van warmte uit effluent aan te
slaan. De teruggewonnen warmte kan
eventueel gebruikt worden in woningen of
bedrijven in de nabijheid van de rwzi, ingezet
worden voor het zuiveringsproces in de
winter of gebruikt worden voor het verder
drogen van slib.
Ook het terugwinnen van warmte uit
drukriolen leek menigeen een mogelijke
kans. De vraag die zich nu voor doet is: wie,
waar en wanneer wordt het eerste project
uitgevoerd in Nederland?
Afgesproken is een nieuwe bijeenkomst te
organiseren waarbij de ontwikkelingen op
dit gebied en de vergaarde kennis overgebracht gaan worden naar andere geïnteresseerden in de waterwereld. STOWA neemt de
organisatie op zich.
Rada Sukkar (Tauw)

Website

I

edere werkdag kunt u op
www.vakbladh2o.nl het laatste nieuws uit
de waterwereld lezen. U hoeft zich sinds
begin dit jaar niet meer te registreren om de
volledige berichten te kunnen lezen.

Op de internetpagina staat bovendien een
overzicht van de belangrijkste informatie uit
het laatst verschenen nummer van de
papieren H2O.
Abonnees van H2O kunnen op internet het
archief raadplegen. Daarin staan alle
artikelen die in het tijdschrift verschenen
sinds 1998. Van de artikelen die vanaf
september 2006 werden gepubliceerd, zijn
pdf-bestanden beschikbaar.
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