OPINIE

H O G E VERWACHTINGEN VAN N I E U W E TOEPASSING AËROBE
KORRELSLIBTECHNOLOGIE

Nereda moet een
duurzaamNederlands
succesworden
Nereda isgebaseerdopdeaërobekorrelslibtechnologieenvertegenwoordigteendoorbraakvoorde
aërobezuiveringvanafvalwater. Invergelijking mettraditionelezuiveringstechniekenwordtopeen
aanzicnltjkgeringeroppervlakenopduurzamewijzeeenejfluentkwaliteitgeproduceerd, dievoldoet
aanallehedendaagsenonnen.Daarbij isdetechnologiejinancieelbuitengewooncompetitie/
OnderzoekenontwikkelinginNederlandhee/taangetoonddatdeaërobe korreltechnologiethansde
stapnaardepraktijk kanmaken.STOWA,StichtingToegepasteWetenschappen,VEMW,NWPen
hetMinisterievanEconomischeZakenhebbeninmiddelstoegezegdactie/tezullenmeewerkenom
vandeaëroob korreltechnologieeenduurzaamNederlandssuccestemaken.
DeNederlandsewatersector heeft
wereldwijd eennaamophetgebiedvan
watertechnologie.Voorbeelden hiervan zijn
deCarrouselendeUASB-reactor.Groteaantallenvanbeidesystemenzijn enworden
wereldwijd succesvolgerealiseerd.Zezijn
ontwikkeld ineentijd waarindewatersector
groteopgavenhadophetgebiedvanwaterzuivering.Vanrecenteredatumzijn Sharon,
AnammoxenBabe,systemenvoordebehandelingvanslibwaterdatvrijkomt bijgistingsprocessen.Ookhiermeeheeft dewatetsectorzichwereldwijd opdekaartgezet.De
systemenzijn ontwikkeld indenegentiger
jaren toenNederland volopgericht wasop
hetvoldoenaandeeisentenaanzienvan
nutriëntenverwijdering. Helaaswordthet
succesvandeCarrouselenUASB-reactor
(nog)nietgeëvenaard.Doorhetontbreken
vanvoldoendekritischemassaen financiële
draagkracht zijn individuelepartijen tegenwoordignietmeerbijmachteomvindingen
alssuccesvolleproducten opdeinternationalemarkt teintroduceren.
Vanuitdeoverheidwordenallangere
tijd pogingen ondernomen om(het]innovatie(klimaat)inNederland testimuleren.Met
ledeogenzienwerazendsnelle ontwikkelingen inJapan,AziëenUSA,maarzijn opdit
moment nognietbijmachteomdegelederentesluitenengezamenlijkeenvuistte
makendieonzekenniseconomiezohard
nodigheeft. Discussiesoverhieraanten
grondslagliggendeoorzaken kenmerken
zichdooronbegripenoplossend vermogen
ontbreektvooralsnog.Tegemakkelijk wor8 | H 2 O f 1100e

den verwijtengemaaktdatondernemersschapzouontbreken, terwijl onderwerpen
alskenniseigendom en-bescherming naar
deachtergrond verdwijnen.Tegemakkelijk
wordtgedacht overeen branchebrede
samenwerking,daar waarEuropeseregelgevingenmededingingsrecht belemmeringen
opwerpen omhetbedrijfsleven indeontwikkelingvannieuwekennisenproducten
telaten investeren.Tegemakkelijk worden
waterbeheerders afgeschilderd als(te)weinig
initiërend voorinnovatie,terwijl deze partijendooroverheidenburgerworden afgerekendophunzuiveringstechnische enfinanciëleprestaties.
Hetisdaaromhoogtijd datdewatersector,insamenspraak metdelandelijke overheid,opkortetermijn komt meteenplande
campagne.Onder leidingvanvoorzitterArie
Kraaijeveld vanhetNetherlandsWaterPartnership(NWP)wordtditplan thans door
eenbredevertegenwoordiging uitdewatersectoropgesteld.Daarnaast ishetechterook
vanbelangdatvanuit depraktijk concrete
ervaringmetinnovatiewordt opgedaan.
Recentzijn binnen dewatersectot verschillendeinitiatievengestartomdezeervaringtekunnen opdoen.Alsvootbeeldkan
wordengenoemd eeninitiatiefvandeBlue
Force,eenbreed samenwerkingsverband
russenbelangrijke partijen uitNederlandse
watersector.SamenmetwaterschapDe
Dommel wildeBlueForcekomentotdeontwikkelingvannieuwekennisenptoducten
tervoorbereidingopde Kaderrichtlijn
Water.Overexploitatievanderecentver-

gaardetopkennisophetgebiedvandeMBRtechnologie wordtdoordesectorookverder
nagedacht.Mogelijkheden voor innovatie
zijn erlegio,maarvragenopditmoment
vooralbegripvanenvertrouwen tussen
samenwerkende partijen.
DeNederlandsewatersector kan samen
metdeoverheiddoor innovatiede internationaleconcurrentiekracht vergrotenende
economische activiteitinNederland verhogen.Samenwerking tussen kennisinstellingen,adviesbureaus,deindustrieeneindgebruikers moettotstardwordengebrachren
wordengericht opdiegebiedenwaarNederlandeenleidenderolopdewereldmarktkan
(gaan)spelen.Inditlichtdoetzichopdit
momenteenuitgelezenmogelijkheid voor
omgezamenlijkeenrecenteNederlandse
vindingomtezetten ineensuccesvolle
innovatie.Debetrokken partijen zijn ervan
overtuigddatdezekansmoetwordenaangegrepen.

Waternimf
Indezeventigerjaren werddoorde
Wageningseprofessor LettingadeUASBtechnologieontwikkeld.Dezeanaërobekorreltechnologiemaakthetmogelijk omtegen

lagekostenafvalwater vanorganischevervuilingteontdoen.Daarbij wordt biogas
gevormddatalsenergiebron kan worden
aangewend.Deomzettingen verwijdering
vannutriënten vindenechternietplaatsen
hetprocesverlooptminder optimaal bij
lageretemperaturen.Sindsde ontdekking
vananaëroobkorrelslibwordt daarom
wereldwijd gezochtnaar Toepassingsmogelijkheden.
AandeTechnischeUniversiteitDelft is
menmetditonderwerpaltienjaarbezig.
Sinds 1998wordt innauwe samenwerking
metDHV,enmet ondersteuning vanStichtingToegepasteWetenschappen (STW)en
STOWA,onderzoek uitgevoerd naardepraktischehaalbaarheid.Intensief pilotonderzoekopderwziEdebracht in 2005eendoorbraak.Erontstond eennieuwe technologie
diedenaamNereda(waternimf) kreeg.Het
uniekevandetechnologiekomt totuitingin
decombinatievanhetgeringe ruimtebeslag,
hetduurzame karakter vanwegeeenlaag
energie-enchemicaliënverbruik endelage
mvesterings-enexploitatiekosten.Inéén
enkeleprocesstapkanwordenvoldaanaan
effluenteisen dieinveelvanonze omringendelandengelden(BZV/SS-20/30mg/l).Door
deplaatsingvaneeneenvoudige nabehandelingstapwordtvoldaanaandehedendaagse
Europeserichtlijnen, terwijl verdergaande
eisen(richringKRW)haalbaarzijnmet bijvoorbeeldeennageschakeldzandfilter. Daarmeeheeft detechnologieeenenormemarktpotentiedievergelijkbaar ismetde
Carrouselen UASB-reactor.
Injuni 2005kreegdeNereda-technologiedeinnovatieprijs DeVemufteling toege-
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kend.Ditwashetstartsein omeentraject in
gangtezetten,waarmeebeoogdwordtom
ineenkorteperiodedezejonge technologie
wereldwijd succesvoltelaten doorbreken.

Strategie
Bijduurzame innovaties is tegenwoordigsnelheidgeboden,omdatde doorlooptijd
vannieuweontwikkelingen significant korter isdan inhetverleden.Het octrooieren
vannieuwetechnologiebiedtdaarbij slechts
eenbeperktebescherming.Merhetoogop
eengoedeconcurrentiepositie ishet daarom
noodzakelijk omnaastpatenten ook referentiesaandemarkt tekunnen presenteren.
Medeopbasisvandezeoverwegingen iseen
strategiegeformuleerd dieisgebaseerdopde
volgendepijlers:
•

intensieveverderefundamentele ontwikkelingvandeaërobe korreltechnologie
meteencoördinerende(wereldwijde)rol
vooreenNederlandse kennisinstelling;

•

snellerealisatievaneensignificant aantalpraktijkreferenties voorzowelhuishoudelijke alsindustriële toepassingen;

•

vastleggingvannieuwe ontwikkelingen
inpatenten doorhetbewust bijeen
brengenvanfundamentele ontwikkelingenenapplicatiekennis uit referentie
installaties;

•

logistiekedriefaseaanpak waarin risico's
optimaal worden bestreden,eerstin
Nederland,daarna inhet buitenland
(eersteenvijftal geselecteerde landenen
daarnaderestvandewereld).

Schematischeweergavevanhetnationaalontwikkelingsprogramma.

Nederland
Incircadriejaar zaldeTechnologieop
praktijkschaal worden ingevoerdopde
Nederlandsemarkt.Hierbij wordtgedacht
aantweetot vijfhuishoudelijke encircatien
industriëleinstallaties.Hierbij wordtde
nadrukgelegdopinnovatiegedreven waterbeheerdersendevoeding-engenotmiddelenindustrie inverband metdetotopheden
opgedaneervaring.Inmiddels bestaat grote
belangstelling bij zowelde waterbeheerders
alshetparticulier bedrijfsleven. Verschillendeprojecten zijn in voorbereiding.
Omdeverdereontwikkeling en
betrouwbaarheid vandetechnologie te
waarborgen,wordteenrutionaal programmaopgezet,waarin tweesporen parallel
wordenuitgevoerd.Indeeersreplaatseen
fundamenteel onderzoeksspoor, dat bestaat
uit vierhoofdthema's enzalworden uitgevoerddoordriepromovendieneenpost-doc.
Dezezullen onderaansturing vandereeds
betrokken medewerkersvandeTU Delft
functioneren. Methetoogophet beïnvloedenc.q.controleren vanbuirenlandse concurrentieenhetversnellenvandeverdere
ontwikkelingwordteensamenwerkingmer
buitenlandse kennisinstellingen nagestreefd.
Het tweedespooromvatpilot-, prakrijkenapplicatieonderzoek opverschillende
demonstratieprojecten. Deuitwerking hiervangebeurt viaeendoordeSTOWAgecoördineerd programma,dat inoverlegmetde
betrokken waterbeheerders enVEMWnader
zalworden uitgewerkt.
Detweesporenmoetenparallellopen,
omdat naarverwachringvooralde interactie
tussenfundamentele kennisontwikkeling
enpraktijkervaring nieuwekennisenproducten kangaanopleveren.Deopzetvaneen
dergelijkprogramma waarborgt verdere
ontwikkeling.Bovendienkunnen de
beschikbare mensenenmiddelen dan efficiënt ingezetworden.
Bijdeinvullingvanhet tweedespoor
wordtnadrukkelijk de samenwerking
gezochtmetNederlandse partners uitde
zogeheten maakindustrie.Voorallewezenlijkeprocesonderdelen vaneenaërobekorrelreactor kanhetNederlands bedrijfsleven
toeleverancierzijn.Inmiddels wordt met
verschillende bedrijven overleggevoerd.De
eerstesamenwerkingsverbanden zijn altot
standgekomen.Tenslotte isookeenrolweggelegdvoordeNederlandse advieswereld.
Dooroptimaalgebruik temakenvanhet
gezamenlijk netwerkvergrorendekansenop
eensuccesvolle marktintroductie.
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Buitenland
Tijdens deuitwerkingvandetechnologieinNederland zalwordengekekennaarde
selectievanvijflandenwaardeopzet kan
wordengekopieerd.Ookindezelandenzullentweetotvijfhuishoudelijke encircatien
industriëleinstallatiesworden gerealiseerd.
Gezienhetbelangvanperfect functionerendereferenties zullendeNederlandse partijen
nauwbijdeverdereontwikkelingindeze
landen betrokken zijn.
Metderealisatievanhetgenoemde aantalinstallatiesontstaan indrietotvierjaar
ruim70referenties.Tezamenmet nieuwe
kennisenpatenten geeft ditopde buitenlandseconcurrentiedenoodzakelijke voorsprong,diemetnameindevolgendeen laatstefaseeconomisch verdermoet worden
benut.

Rest van de wereld
Indelaatstefaseligtdenadruk ophet
verzilverenvandeinvesteringen vandeBV
Nedetland enhetmaximaal uitbuiten van
deverkregenvoorsprong.Vooralsnogishet
debedoelingomdeaërobe korreltechnologie
alsproductaftezetten,waarbij deNederlandseindustrieblijvend eenbelangrijke rol
zalvervullenalsproducent van specifieke
aanhetconceptgelieerdeequipment. In
combinatiemet licentiegelden zalgeïnvesteerdgeldruimschoots doordeBVNederlandmoetenworden terugverdiend.

Financiering
Omhettraject vanopschalingen matktintroductie vandetechnologiesnelensuccesvoltekunnen doorlopen,isondersteuningendaarbij behorend een financiële
verbintenis onontbeerlijk. Dedraagkracht
vandebetrokken individuelepartijen is
namelijk onvoldoendeomde ontwikkeling

zelfstandig tekunnen financieren. Daarnaastvormenderisico'sbehorendbijde
introductie vaneennieuwetechnologieeen
belemmeringvooreensnelletoepassing bij
Nederlandse waterbeheerders enindustrie.
Op 16novembetjl.ismet vertegenwoordigersvanSTOWA,VEMW,StichtingToegepasteWetenschappen,NethetlandsWater
PartnershipenhetMinisterievanEconomischeZakengesproken overonder meerde
organisatieenondersteuninggedurendede
eerstefasevanhet ontwikkelingsprogramma inNederland.Toenisaangegeven dat
financiële ondersteuningnoodzakelijk is
voordeinvullingvanverderonderzoeken
onwikkeling vanhetnationaal programma,
invullingvanhetspecifieke karaktervande
eerstedemonstratie-installaties, afdekking
vanderisico'sbinnen individuele projecten
bij falen vandetechnologieén bijdragen
voorextra inspanningen en individuele
restrisico'svan eindgebruikers.

watetsector.Dewatersectoten landelijke
overheidzijn uitgedaagdomdezestrategie
gezamenlijk optepakkenenvandeaërobe
korreltechnologieeensuccesvolleNederlandseinnovatie temaken, f
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Overdebijdragen vandeverschillende
partijen endirectbetrokkenenmoetnog
naderoverlegwordengevoerd.Ondergetekendenzijn echtervanmeningdat ondersteuning noodzakelijk isomde technologie
toteensuccesvolleinnovatie telaten uitgroeien.

Resumerend
VoorNeredaiseen ontwikkelingstraject
inganggezetdatprimair alsdoelheeft de
vindingomtezetten ineensuccesvolproduct vanNederlandsebodemvoordeinternationale watermarkt. Destrategiegaat uit
vaneenverdereontwikkelingvandetechnologieenderealisatievaneengroot aantal
referenties ineentelatiefkort tijdsbestek.
Succesvolleinternationale marktintroductie
zalspin-offhebben naarallelagenvande

Op15februarivindtinhetdistrictskantoor
vanHoogheemraadschapRijnland in
Hoofddorp eeninformatiemiddag plaats
overNereda,speciaalbedoeldvoorbestuurders,directieensectorhoofden vande
waterschappen.Deorganisatieligtin
handenvanSTOWA.Voormeer informatie
kunt ucontactopnemen metCora
Uijterlinde:(030)2321199.

