Kennis met een knipoog:
Influentzeven, the movie!
Van onderzoek halen, naar kennis brengen. Dat is het ambitieuze motto van de laatste strategienota van STOWA, die loopt
tot 2013. Om die ambitie waar te maken, zoekt de stichting naar nieuwe, aansprekende en inspirerende vormen van kennisoverdracht. Zo ontstond het idee voor Influentzeven, the movie. Binnenkort te zien op uw laptop of Ipad.
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Dit soort kennis mag gewoon niet als rapport onder in een

Meer energie

Vrijwel al het toiletpapier in het afvalwater dat door de
Blaricumse zeef heengaat, blijft achter op de zeef. Het ontwaterde papierpulp zou je mogelijk kunnen gebruiken als
grondstof voor de papierindustrie. Maar je kunt het ook
vergisten of verbranden. Dat levert meer energie op dan
wanneer je het afvoert met het zuiveringsslib, aldus Chris
Ruiken van Waternet. Het vooraf uitzeven van toiletpapiervezels heeft volgens hem ook een gunstige invloed op
het verdere verloop van het zuiveringsproces: ‘Je hebt minder kans op storingen, het zuiveringsrendement neemt
toe en er kan waarschijnlijk meer afvalwater over de zuivering.’
Chris Ruiken legt Cora Uijterlinde de werking uit van de
influentzeef, onder het oog van de camera.
la verdwijnen. We hebben een goed verhaal, waarmee we
procestechnologen, maar ook bestuurders enthousiast
kunnen maken om met ons mee te doen.’
Het onderzoek naar de zeven is een spin off van onderzoek
naar de Membraanbioreactor, een nieuwe zuiveringstechniek waarbij afvalwater door membranen wordt geleid en
het vuil achterblijft op de membranen. Om ervoor te zorgen dat de membranen niet snel verstopt raken, is het
noodzakelijk het inkomende afvalwater vooraf te zeven.
Chris Ruiken: ‘We maakten daarbij gebruik van iets fijnere zeven dan normaal. Toen bleek dat we daarmee vrijwel al het toiletpapier uit het water konden zeven. Een
mooi voorbeeld waarbij het toeval je een handje helpt om
vooruit te komen.’
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