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WaterpactTwente
brengtDTO-theoriein
de praktijk
J E R O E N BEZEM

Vanuitdetoekomstterugkijken naarhetheden.Iujcite komtdaarde'backcastmg-methode'vanhet
projectbureau DuurzameTechnologie Ontwikkeling(DTO)opneer. De oud-projectcoördinator
WatervanDTO helptuudepartijen vanhetsamenwerkingsverband 'WaterpactvanTwente'om
diemethodeindepraktijk tebrengen.Volgensjaap vanLeeuwen,tegenwoordig werkzaamals
zelfstandig adviseur,isernogveelmilieuwinst tebehalen binnendewaterketen.

"Dewaterketen voorzietineenbelangrijke behoefte," steltVanLeeuwen."Zo'n95
procent van het waterindeketen dient als
een transportmiddel voorafvalstoffen, zowel
in huishoudens alsindeindustrie.Gamaar
na:wcgebruiken het water om het toilet
door tespoelen,omtedouchen, om schoon
temaken,omdewastedoen,omaftewassen,alsspoelwater. Bijaldie handelingen
doen weniets andeisdan afvalstoffen aan
het water toevoegen.Zelfs het waterdatwe
drinken komt lateralsurine,dusinverontreinigdevorm,weerterug inde keten."

Daar isdemilieuwinst tehalen."
"Nadere beschouwing vandeze effecten
leertvervolgens datdeemissie naarhet
oppervlaktewatetaanzienlijk kan worden
verminderd alshetzelfde afval inminder
water wordt 'verpakt'. Het maakt immers
nogal wat uitofje 10 lieerof100 liter water
door een filter moet laten lopen omet
10gram afvalstof uit tefilteren.Dit werkt
ookzomet deadsorptie vanzware metalen
aanzwevende stofineen rwzi:hoe kleiner
het volume,hoebeter het zuiveringsrendement."

"Deemissienaaroppervlaktewaterkanaanzienlijkworden
verminderdalshetzelfdeafvalinminderwaterwordtVerpakt'."
"Vanuit dieoptiek heeft hetgebruik van
waterdus nogalwat 'onduurzaamheden'tot
gevolg,met nameaanhet eindevande
keten.Want daar moeten de afvalstoffen
weeruithet 'transportmiddel' worden verwijderd. Dewaterketen is verantwoordelijk
voorzo'n acht procentvandetotale
Nederlandse afvalberg. BijDTOhebbenwe
viaeen levenscyclusanalyse dezesbelangrijkste milieu-effecten benoemd: het
verbruik van fossiele energiedragers,het
verbruik vanuitputbaregrondstoffen, de
toxischebelasting van het oppervlaktewater,
detoxische belasting vandebodem,de
belasting vanfinaleentoxische afvalstoffen
endeaantasting vandebiodiversiteit door
verdroging.Alsje hetbeheer vandewaterketen duurzamer wil maken,zuljeje
moeten richten opdiezes milieu-effecten.
12

H20

Oplossingsprincipes
"DTOheeft vijfprincipes geformuleerd
diedewaterketen duurzamer kunnen
maken.Teneerstecascaderingvan functies.
Met het douche-en badwater kunje nog
heelgoedje kleding wassenendaarna het
toilet doorspoelen. Eentweedeoplossingsprincipe isdescheidingvan verschillende
waterstromen.
Zohoeft het relatiefschone regenwater
wat opdaken valt,helemaal niet via het
riooltewordenafgevoerd. Alleen het echte
afvalwater moetinptincipe bijde
zuiveringsinstallatie terechtkomen.
Tendetde kunje kijken naat desamenstellingvandeafvalstoffen inhet water.
Het isevidentdaterveelmilieuwinst valtte
halen alsdiestoffen kunnen worden hergebruikt. Met namedeorganische afval-

stoffen, die99 procent vormen vanhet
gewicht van het zuiveringsslib."
"Het vierdeprincipe isgericht op
decentrale zuiveringvan het afvalwater.
Waarmogelijk, enzinnig,moetje daarvoor
kiezen.Zokunje immers enorm besparen
ophetttansport,enbovendien vootkomje
dat het waterverontreinigd raakt met
allerlei uiteenlopende afvalstoffen.
Het afvalwater vaneen huishouden in het
buitengebied kan heelgoed met een lokale
vootziening worden gezuiverd."
"Het laatsteoplossingsprincipe datDTO
heeft geformuleerd, isdebronaanpak, met
name wat betreft metalen.Zoblijkt twee
derde vandetotale verontreiniging aan
lood,zinken koperuitdewaterketen zelfte
komen.Met het vetvangen van leidingen en
afvoergoten kunje dusalveelverbeteren.
Degecombineerde toepassing vandeze vijf
principes noemen wede'waterketenop
maat',"aldusVanLeeuwen.

Backcasting
Deproblemen zijn dus benoemd ende
oplossingsrichtingen aangegeven. Maar
hoeveelduurzamer moet de waterketen
worden voordat wetevreden mogen zijn?
Ookopdievraagheeft DTOeen antwoord
geformuleerd. VanLeeuwen:"Wehebben
daarvoordemethode van 'backcasting' ontwikkeld.Simpelgezegdkomtdatneerop
het vaststellen vaneen lange-termijndoelstelling en vervolgens tetugrekenen naar
het heden,zodat inzichtelijk wordt gemaakt
welkeinspanningen geleverd moeten
worden opdekorteenmiddellange termijn
omuiteindelijk over 50jaar uittekomen op
dedoelstelling.Wcgebruiken daarvoor de

BIS?
formule diedeAmerikaanseecoloogBarry
Commoner zo'n 25jaar geleden ontwikkelde:D= B xWxM.Daarin is'D'de totale
milieudruk, 'B'debevolkingsomvang, 'W'de
welvaart perbevolkingseenheid en'M'de
milieudruk perwelvaartseenheid.In het
basisjaar, stel: 1998,zetten wealdieelementen op 1 (1 = rx1 x1).Alswevijftigjaar later
detotale milieudruk gehalveerd willen
hebben enweweten datover50jaar de
wereldbevolking zalzijn verdubbeld ende
welvaart perhoofd vandebevolking met
een factor 5zalzijn toegenomen, dan

"Methetdouche-enbadwater
kunje nog heelgoedje kleding
wassenendaarnahettoilet
doorspoelen."
kunnen wemetdeformule uitrekenen
hoeveelwedan per welvaartseenheid
moeten verminderen: 1/2=2x5xr/20.
Kortom,demilieudruk vande waterketen
moet over50jaar met een factor 20zijn
verminderd.''
"Overigens,alswedevijfeerder
geschersteoplossingsprincipes toezouden
passen,komen weinz'n geheel bekeken
weliswaar eenheeleind in degoede
richting, maar defactor 20halen weniet.
Wezullen dan nogmoeten werken aande
inzet vanduurzame energiebronnen, duurzamegrondstoffen eneen verdergaande
reductie vandiffuse bronnen van toxische
stoffen. Bovendien zullen wedooreendriedimensionale ruimtelijke ordeningeen
oplossing moeten vinden voor het probleem

vandebotsende belangen van natuur,
drinkwaterwinning en landbouw. Dat
probleem speelt vooralopdererreinen van
verdrogingen emissies naar grondwater."
Waterpact
In het kader vanhet DTO-project isin
september 1995in deregioAlmelo-Wierden
het 'Illustratieproces Duurzame Stedelijke
Waterkringloop'opgezet,datjuni vorigjaar
werdafgerond. In feite werden daar deDTOtheorieën aandepraktijk getoetst.Aande
hand vandelea-methodiekzijn voorde

regioverschillende varianten voordewaterketen opgesteld en uitgewerkt. Eenvande
belangrijkste conclusies uit het illustratieproceswasdateenduurzame waterketen
begint meteenwaterketen op maat,en dat
het daarvoor nodigisom allereerst toteen
samenwerking tekomen tussen deverschillende beheerders vandie keten.
Dat zijn deoverheden,dewaterleidingmaatschappijen ende waterschappen.
DeDTO-bcnadcringheeft inderegio
Almelo-Wierdenkennelijk succes gehad,
want in oktober vorigjaar werd het 'WaterpactTwente'opgericht.Daarin trachten de
provincieOverijssel,degemeenrenAlmelo
enWierden, hetWaterschapReggeen
DinkelendeWaterleiding Maatschappij
Overijssel met debackcastingmethode te
komen tot duurzaam waterketenbeheer.
Momenteel ismen aldruk bezigmet de
eerste fase:deontwikkeling vaneen langetermijnvisie endezevervolgens verralen
naar eenkorte-termijnaanpak. Als tijdelijk
projectleider isVanLeeuwen daarzeer nauw
bij betrokken.
"Wewillen optermijn het 'waterketenplan' introduceren," zegt hij."Daarin
werken gemeenren, waterleidingbedrijf en
waterschapgezamenlijk voordeeerstvolgendevijfjaar debijsturing uit van het
huidige beleid inderichting vaneen duurzaam toekomstbeeld. Dat waterketenplan
zou een vervanging kunnen zijn van het
gemeentelijk riolcringsplan."
"Wat in dezefaseergbelangrijk is,ishet
opzetten vaneen communicatieplatform.

"Goedecommunicatieiserg belangrijk.Bijdebegeleidersvan
stedebouwkundigeaanpassingenmoeteendraagvlakworden
gecreëerd."
Bijdedoelgroepen, met namede begeleiders
vanstedebouwkundige aanpassingen, moet
eendraagvlak worden gecreëerd.Die
partijen moeten ervan worden overtuigd dat
duurzaam waterketenbeheer geen sprookje
is,ofeen tijdelijke rage.Nee,het isderealistische keuzevandebeheerders vande
warerketen. Enzij kunnen,en moeten,er
hun steentje aan bijdragen. Zokunnen ze
bij het ontwerp van nieuwe stedelijke
gebieden rekening houden meteen
scheiding vanafval- enregenwater, kunnen
zeeisen stellen aan bouwbedrijven en
architecten om binnen nieuwbouwprojecten cascadering van waterfuncties
mogelijk temaken en waterverontreiniging
door bijvoorbeeld koperen waterleidingen,
zinken dakgoten en loodslabben tevoorkomen." C
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