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Stichting RIONED
Stichting RIONED werkt van en voor de gehele rioleringswereld en levert producten en diensten die voor alle betrokkenen
in de rioleringsbranche van belang zijn. De diensten zijn precommercieel, d.w.z. gemeenten, waterschappen en bedrijven
passen de informatie in hun specifieke situatie toe.
Speerpunten 2011 - 2012
- RIONED is bezig met het realiseren van haar
Kennisstrategie. Daarin zijn vier speerpunten benoemd:
1. Functioneren van het stelsel
2. Effectiviteit van maatregelen
3. Meten en monitoring
4. Gegevensbeheer
Stichting RIONED werkt op innovatiegebied zo veel 		
mogelijk samen met gemeenten en waterschappen en 		
kennisinstellingen zoals TU Delft, Stowa, KWR e.a. Per
onderzoek wordt een consortium gevormd van partijen 		
die bijdragen aan de aanpak van een vraag.
- Alle gemeenten hebben deelgenomen aan de Benchmark
rioleringszorg die is uitgevoerd door Stichting RIONED.
Hieruit blijkt dat er over het algemeen geen vervangingsachterstanden zijn en de benodigde maatregelen op gebied
van wateroverlast en waterkwaliteit worden getroffen. De
opgave is nu vooral om meer doelmatig te werken. Het leren
door gebruik te maken van de benchmarkresultaten wordt
ondersteund en met de voorbereiding van de benchmark
van 2013 is begonnen.
- RIONED ondersteunt de inzet van gemeenten en
waterschappen om bij riolering en zuivering te komen tot
kostenbesparingen zoals afgesproken in het Bestuursakkoord
Water. Daartoe faciliteert RIONED de inzet van kenniscoaches.
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Koepelorganisatie
Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en
water in de stad in Nederland. Zij is het platform waarin
gemeenten, waterschappen provincies en rijk, ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers van buizen en diensten

samenwerken. Door haar werkwijze - voor en door de participanten - hebben de activiteiten een groot draagvlak.
Als koepelorganisatie is zij zowel het kenniscentrum als de
behartiger van het rioleringsbelang.
De inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en
grondwater in en door het openbaar gebied is het aandachtsgebied van Stichting RIONED. Daaraan besteden de gemeenten € 1,3 miljard. De gezamenlijke aanpak door gemeenten
van riool- en wegvernieuwing levert veel synergievoordelen op.
Producten en diensten
Stichting RIONED verzorgt de Leidraad Riolering, het losbladige standaardwerk waarin technische, juridische en organisatorische rioleringskennis is gebundeld. Het bevat het actuele
overzicht van de algemeen geaccepteerde uitgangspunten,
methoden en technieken op het gebied van de rioleringszorg.
Een belangrijke activiteit is de uitwisseling van kennis en
ervaringen. Zo is de RIONEDdag het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor riolerend Nederland. Daarnaast organiseert
RIONED symposia, cursussen, overleggroepen van rioleringsbeheerders e.d. De website voor de vakgenoten is www.riool.
net. Abonneer u met een mail aan info@rioned.org op
RIONEDnieuws dat 10 keer per jaar digitaal verschijnt.
Informatie voor het publiek
Stichting RIONED informeert het brede publiek over water
en riolering met de speciale site www.riool.info. Verder
verspreidt Stichting RIONED via gemeentehuizen een publieksbrochure. De boodschap is dat de riolering een basisvoorziening is voor de volksgezondheid en droge voeten. De
gemeenten beheren meer dan 100.000 kilometer riolering. In
de benchmarkuitgave Riolering in beeld staat een schat aan
gegevens over de Nederlandse riolen.
Stichting RIONED
Hugo Gastkemper, info@rioned.org, 0318-631111,
www.riool.net (vakwereld),
www.riool.info (publieksinformatie)
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voorzitter: Joost Timmerman

Aqua Nederland, richt zich op de toekomst
Aqua Nederland, de vereniging voor waterbehandelingsbedrijven
Aqua Nederland is dé branchevereniging voor leveranciers
in de waterbehandelingsector. De vereniging is in 1990
opgericht en heeft inmiddels ca. 75 lidbedrijven bestaande
uit kennisinstellingen en adviesbureaus, leveranciers van additieven, chemicaliën en apparatuur voor waterbehandeling.
Daarmee is Aqua Nederland de grootste vertegenwoordiger
van leveranciers in de waterbehandelingsector.
Aqua Nederland Vakbeurs
Een van de meest in het oog springende activiteiten is de
jaarlijks terugkerende Aqua Nederland Vakbeurs, die Aqua
Nederland met de evenementenhal Gorinchem organiseert.
Deze beurs vindt plaats op 20, 21 & 22 maart 2012.
De Aqua Nederland Vakbeurs is gericht op legionella, preventie, desinfectie, meet- en regeltechniek, pompen, filters,
flowmeters, leidingsystemen, waterbouw, membraanbioreactoren, drinkwaterleveranciers, afvalwaterbehandeling en
andere branchegerelateerde bedrijven.
In maart 2010 hebben ruim 250 standhouders en 9270
bezoekers een geslaagde editie mogen ervaren. In 2012 werkt
Aqua Nederland samen met andere organisaties als VENW,
NWP en WaterNetwerk aan een groots congresprogramma.
Zo zal donderdag 22 maart in het teken staan van de WereldWaterdag.
Gericht op de toekomst
Nieuwe ontwikkelingen in de waterwereld vragen om
nieuwe aandacht en energie. De leveranciers van watertechnologie staan voor grote uitdagingen. Nationaal gaat
het bijvoorbeeld om de nieuwe drinkwaterwet waarbij bv.
alternatieve technieken voor legionellapreventie op een heel
andere wijze worden ingezet. Maar dit onderwerp is ook in
Europa relevant. Daarom is Aqua Nederland ook actief in
Aqua Europa en speelt daar een grote rol om de belangen op
Europees vlak te behartigen.
Andere toekomstontwikkelingen hebben te maken met

mondiale problemen, zoals waterschaarste en verzilting.
Deze problemen spelen ook al in Nederland. Daarom is
Aqua Nederland samen met VLM een werkgroep gestart om
oplossingen te bedenken voor dergelijke problemen.
Van een andere orde zijn de politieke ontwikkelingen.
Aqua Nederland heeft samen met VLM actief ingezet op
het zogenoemde Topgebied Water. Nu de regering Water
heeft benoemd als een de belangrijkste aandachtsgebieden,
is het zaak dat de sector ook laat zien dat zij deze aandacht
verdient. Naast de maritieme sector en de deltatechnologie
is de watertechnologie een relatief kleine sector binnen het
Topgebied Water. Aqua Nederland maakt zich hard voor het
feit dat de belangen van haar leden gehoord worden.

Aqua Nederland is een zeer actieve vereniging. Veel leden
boeken gezamenlijk mooie resultaten. In werkgroepen werkt
men aan thema’s als:
S Zwembadwater;
S Afvalwater;
S Normalisatie in waterbehandeling;
S Milieu wet- en regelgeving;
S Legionella bestrijding;
S Public relations.

Aqua Nederland
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
telefoon: 088 - 4008534
e-mail: info@aquanederland.nl
website: www.aquanederland.nl
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Water Alliance, van kennis naar business

Op weg naar Europese Watertechnologie Hub
Het is kenmerkend voor een mondiale groeimarkt zoals die van de
watertechnologie : duizenden bedrijven die actief en onvermoeibaar contact met elkaar zoeken met het doel kennis uit te wisselen,
samen te werken, zaken te doen. Internationale beurzen zoals
Singapore IWW, Aquatech China en Aquatech Amsterdam zijn
daarbij een belangrijk middel. Op dat speelveld opereert op een
heel praktische wijze de Water Alliance. En met opmerkelijk succes.
“Water Alliance bundelt publieke en private marktpartijen, overheden en kennisinstellingen”, aldus directeur Hein Molenkamp. “We
vormen een slagvaardig netwerk en hebben een unieke kennispositie op het gebied van duurzame en innovatieve watertechnologie.”
Gezegd moet worden dat de Water Alliance zaken concreet maakt.
Onder andere door een concentratie van bedrijven, kennisinstellingen en demonstratieprojecten rondom de ‘Watercampus’, die in
Leeuwarden gestalte krijgt. Hierdoor is de, veelal uit MKB bedrijven bestaande, sector internationaal beter zichtbaar. Molenkamp:
“De Watercampus in Leeuwarden als fysieke kern van de Europese
Watertechnologie Hub huisvest een complete innovatieketen op
gebied van watertechnologie. Deze groeiende kennishotspot
fungeert als een belangrijke schakel in de versterking van de
innovatiekracht en het valorisatievermogen van de sector.”
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Unieke proeftuin
Molenkamp doelt hiermee op de kernactiviteit van de Water
Alliance: het bij elkaar brengen van kennis, ideeën en vraag vanuit
de markt. De rol van de Water Alliance beslaat voor een belangrijk
deel matchmaking en het bieden van ondersteuning op het gebied
van marketing en PR. Vandaar de gekozen positionering ‘van
kennis naar business’. Tal van bedrijven zijn al lid van de Water
Alliance en er zijn diverse internationale contacten gelegd.
Over de Watercampus zegt Molenkamp: “Gespecialiseerd personeel wordt hier opgeleid van mbo-niveau tot en met promovendi
van Wetsus, het centre of excellence for sustainable water technology. Laboratoria zijn er in soorten en maten en het reeds gevestigde
bedrijfsleven biedt tevens een breed scala aan mogelijkheden.”
In Nederland wordt zo een unieke proeftuin gerealiseerd, waarbij
ook demonstratiesites belangrijk zijn. “Met die test- en demonstratiesites – zoals de zoutwater-demosite Wetsalt bij Harlingen, de

afvalwater demosite bij het Wetterskip in Leeuwarden, de drinkwater demosite van Vitens bij Burgum, de ziekenhuis afvalwater
demosite in Sneek en het sensor testcentrum Sentec bij Waterlab
Noord in Glimmen, wordt het mogelijk om een in een laboratorium uitgedachte vondst versneld op te schalen, uit te testen en
te demonstreren”, aldus Molenkamp. De stap naar een ‘fullscale’oplossing voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland is dan nog
maar klein, zo geeft de Water Alliance aan.
Waterplein
Tot slot nog een ander voorbeeld van de manier waarop de
Water Alliance het bruggen slaan tussen ideeën, kennis en business
aanpakt. Dat zijn de ‘Waterplein’ bijeenkomsten waar regelmatig
‘watervraagstukken, gebaseerd op een business case’ van industriële watergebruikers worden besproken door diverse partijen.
Molenkamp: “Doel is om de juiste partners te vinden die samen
willen werken aan het oplossen van het voorgelegde probleem.
Deze praktische benadering, waarbij zowel probleemeigenaar als
mogelijke oplossers gezamenlijk aan tafel zitten, wordt als erg nuttig
en constructief ervaren. “
Wilt u actief deelnemen aan actuele watervraagstukken vanuit de
industriële watergebruiker, of bent u eindgebruiker met een watervraagstuk? Neem dan contact op met de Water Alliance.
Water Alliance is de verbindende schakel en werkt nauw samen met
o.a. het bedrijfsleven, Wetsus, NOM, Gemeenten Leeuwarden en
Súdwest-Fryslân, Provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, Kamer
van Koophandel Noord Nederland, drinkwaterbedrijven, waterschappen en vele private en publieke organisaties landelijk en internationaal.

Stichting Water Alliance, Leeuwarden.
T. +31 58284 9044
E. info@wateralliance.nl
I. www.wateralliance.nl
SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN)
DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING EN DOOR HET MINISTERIE VAN EL&I, PIEKEN IN DE DELTA

Foto’s: Michiel Wijnbergh
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Winst NIRIA
boeken met
water
KIVI
Waterbeheer
Het houden van droge en schone voeten lijkt de waterwereld op te
zadelen met schier onoplosbare problemen. Lijkt, want door het
bundelen van kennis en expertise doen zich juist allerlei kansen voor.
De Sectie Water van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM),
vormt een inspirerende denktank voor iedereen in de waterwereld die
niet bij de pakken wil neerzitten.
Watervervuiling is van alle dagen. Enkele veranderende uitdagingen in de tijd. De stinkende grachten in de Middeleeuwen
gingen geleidelijk over in grootschalige watervervuiling via
riolen om al het verzamelde vuil uit te braken. Inmiddels is dit
probleem grotendeels verleden tijd en staat de waterwereld alweer
voor tal van nieuwe uitdagingen. Die liggen overigens niet meer
uitsluitend op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit van
oppervlakte- en grondwater. Zo staat door de verandering van het
klimaat zowel buitendijks als binnendijks het water ons eerdaags
letterlijk en figuurlijk tot aan de lippen: de stijgende zeespiegel
bedreigt onze kustzones, terwijl heftige regenperiodes noodzaken
tot het vinden van oplossingen voor piekafvoer.
Kansen benutten
Het bijzondere is dat het vinden van antwoorden op deze
bedreigingen in veel gevallen samen kan gaan met oplossingen
voor andere problemen. Zo is er via het concept ‘Ruimte voor
de rivier’ ruimtelijke kwaliteitswinst mogelijk. De ‘zandmoter’
maakt op een natuurlijke wijze onze kust sterker en verhoogt
de recreatiewaarde, terwijl het verstevigen van de Afsluitdijk
kan samengaan met het opwekken van duurzame energie. Het
gebruik van algen biedt kansen om ons water op natuurlijke wijze
te zuiveren en vormen een belangrijke eiwitbron om de groeiende
werelbevolking te kunnen voeden. En zo kunnen we nog wel
even doorgaan.
VVM-sectie Water
Met water is dus winst te boeken. Vanuit die positieve invalshoek
opereert de VVM-sectie Water. Deze bestaat momenteel uit een
kerngroep van acht leden vanuit overheden, adviesbureaus en
wetenschap. Onze focus is ‘Water en Omgeving’, waarbij water

wordt bezien in relatie tot milieu en ruimte. Waterkwaliteit- en
waterkwantiteitsaspecten komen hierbij beiden aan bod.
Doorgaans komen we één keer in de zes weken bij elkaar in
Utrecht om actuele ontwikkelingen door te nemen en problemen
waar we in ons werk tegen aanlopen op te lossen. Een aantal
keren per jaar organiseren wij ook bijeenkomsten over een actueel
onderwerp en schrijven we artikelen voor tijdschrift Milieu, dat
achtmaal per jaar verschijnt. Daarnaast heeft de VVM overigens
nog 22 andere inhoudelijke secties, waar wij vanuit de waterinvalshoek regelmatig mee samenwerken. Ook die kruisbestuiving
blijkt uitermate vruchtbaar!
Meedoen
Meer informatie over de VVM vindt u in het tekstkader en op
‘www.vvm.info’. Heeft u interesse om deel te nemen aan onze
sectie Water dan bent u van harte welkom. Neem in dat geval
contact op met het VVM-bureau (tel. 073-6215985, e-mail:
bureau@vvm.info) of met de duo-voorzitters Vincent Linderhof
(06-12395807,vincent.linderhof@wur.nl) en Henk Nap
(06-17161969, henknap@tele2.nl)
VVM:Netwerk van milieuprofessionals
De VVM is hét kennis- en relatienetwerk voor ruim 2000 milieuprofessionals. De achtergrond van de leden is zeer divers, van
beleidsmedewerkers, uitvoerders en adviseurs tot wetenschappers
en studenten. Via het tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten,
congressen en cursussen biedt de VVM ieder jaar weer tal van
mogelijkheden voor kennisuitwisseling en netwerken. Door de
open cultuur komen intercollegiale contacten bovendien gemakkelijk tot stand. In alles wat de VVM doet, staat een onafhankelijke en professionele houding centraal.
Contact
VVM, Vereniging van Milieuprofessionals
E: bureau@vvm.info
I: www.vvm.info
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Industriële eindgebruikers & SKIW
SKIW richt zich op het gebruik van diverse watersoorten in industriële processen zoals oppervlaktewater, bluswater, drinkwater,
koelwater en demiwater. De stichting wil een bijdrage leveren
aan innovatie in de Nederlandse industrie op het gebied van
waterbehandeling en opinievorming over relevante technologie,
wetgeving en milieuaspecten. De stichting bevordert vooral het
onderlinge contact en is een sociëteit waar de industriële watertechnologen elkaar makkelijk kunnen vinden om kennis te delen
en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
In nauwe samenwerking met Waternetwerk en ondersteund door
Aqua NL is de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) gestart met de organisatie van een “voorzittersoverleg” met als doel het afstemmen van jaarlijkse onderlinge
activiteiten, de communicatie daarover en te kiezen via welk
kanaal dit het beste gerealiseerd kan worden.
De samenwerking met Waternetwerk zal de komende tijd op
andere gebieden worden uitgebreid, waarbij de focus vooral op de
belangen van de eindgebruikers gericht zal blijven. De samenwerking zal beide partijen versterken en zal de informatievoorziening
van en naar de watertechnologen uit de industrie, waterschappen
en drinkwaterbedrijven versterken.
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SKIW & kennisoverdracht.
Industriële bedrijven zijn zich de laatste jaren steeds meer gaan
concentreren op de kerntaken, waarbij nevenactiviteiten zijn
uitbesteed aan derden. Hierdoor is weliswaar de kennis van het
eigen product en productieproces toegenomen, maar is er steeds
minder kennis binnen de bedrijven aanwezig om vernieuwingen
op het gebied van watertechnologie op waarde te kunnen schatten. Toch is deze kennis onontbeerlijk, aangezien de water- en
energiehuishouding van industriële bedrijven in grote mate
bijdragen aan de productkwaliteit en de bedrijfsresultaten.
SKIW zet zich in om de meest recente ontwikkelingen op het gebied van industriële watertechnologie te presenteren aan een wijd
publiek van industriële watergebruikers. Tijdens het tweejaarlijks
“Nationaal Watersymposium” en de halfjaarlijkse “Op-Weg-

Naar-Huis” bijeenkomsten biedt SKIW aan zowel leveranciers
als gebruikers van waterbehandeling een platform om van elkaar
te leren. Nieuwe ontwikkelingen in de markt, wetgeving en
opgedane praktijkervaring kunnen hier worden gedeeld, waarbij
vooral aspecten als betrouwbaarheid en beschikbaarheid van
nieuwe ontwikkelingen centraal staan. Door kennisoverdracht
tussen markt en eindgebruiker komt werkelijke innovatie te stand
SKIW & Partnerships
Het ontwikkelen en toepassen van doorbraaktechnologie, vereist
een integrale aanpak op basis van samenwerking tussen kennisinstituten, producenten van innovatieve producten, de industriële
eindgebruiker en de overheid. Aan de kant van de technologieontwikkeling is met deze samenwerking al een veelbelovend begin
gemaakt, waarbij de overheid een stimulerende rol speelt door het
Innovatieprogramma Om de door regelgeving gedreven innovaties in industriewaterproductie en -behandeling ook bedrijfs- en
markteconomisch kansrijk te maken, zal aan de uitvoeringskant
eveneens nauwer samengewerkt moeten worden.
SKIW wil een toegevoegde waarde leveren door de synergie in industrieel waterland optimaal te benutten door het faciliteren van
samenwerking van partijen in de watertechnologie. Hierbij wordt
o.a. gedacht aan het coördineren van de waterjaar kalender, een
gidsfunctie voor (industriële) watergebruikers en het beschikbaar
stellen van de kennis via sociale netwerken (SKIW-LinkedIngroup). Dit biedt de gebruikers en aanbieders van watertechnologie de mogelijkheid vragen te stellen, te discussiëren en contacten
te leggen, kortom van elkaars kennis en kunde te leren. Dit zou
moeten leiden tot een nog beter netwerk waarbij samenwerkiing
ook daadwerkelijk de praktijk zal zijn.
SKIW
Den Haag
T 070 3351767
M 06 53410577
E secretariaat@skiw.nl
I www. skiw.nl
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Dutch Water Sector Intelligence (DWSI)
is hét horizonscanningsplatform voor en
door de gehele watersector. Kansen en
bedreigingen van trends en ontwikkelingen worden gezamenlijk gedefinieerd en
vertaald naar bouwstenen voor integrale
responsstrategieën.

Dutch Water Sector Intelligence (DWSI)

Horizonscanning voor en door de héle watersector
Voortdurend leren en aanpassen
Hoe spelen we als watersector in op de toenemende grondstoffenschaarste? Noopt de water-voedsel-energie nexus ons tot intersectorale innovaties? Wat is uw strategie in de digitale wereld; hoe
profileren organisaties zich online in de toekomst? Welke kansen
en bedreigingen bieden nanotechnologieën en synthetische
biotechnologie? Hoe te laveren tussen het nationale en Europese
beleid voor duurzaamheid? De wereld om ons heen verandert
voortdurend en veel van de nieuwe ontwikkelingen raken de
watersector direct of indirect. Nieuwe ontwikkelingen kunnen
bedreigingen én kansen opleveren, en in beide gevallen is het
belangrijk de veranderingen vroegtijdig te signaleren. Alleen dan
kan de watersector zich optimaal aan de nieuwe omstandigheden
aanpassen en effectief, efficiënt en proactief opereren. Dutch Water Sector Intelligence (DWSI) brengt trends en ontwikkelingen
in kaart en is daar in een aantal opzichten uniek in:
Synergie door gezamenlijke toekomstverkenning
De situatie waarin iedere organisatie apart toekomstverkenningen
uitvoert is verleden tijd. Synergievoordelen ontstaan wanneer
afzonderlijke inspanningen op het gebied van horizonscanning
worden gebundeld en mede daaraan ontleend DWSI zijn bestaan. Een kleine groep horizonscanners neemt de verkenningen
op zich en ontsluit de opgedane kennis aan de deelnemende partijen. Bovendien overstijgt DWSI de verschillende subsectoren in
de waterwereld. Zij brengt partijen over de gehele watercyclus samen in een denktank; van drinkwaterbedrijven en waterschappen
tot kennisinstellingen en private partijen. Op die manier worden
belangen voor de watersector als geheel optimaal gediend. En het
levert deelnemers een uniek en divers netwerk op.

Van trends tot integrale responsstrategieën
Het houdt echter niet op bij het oppikken en uitwerken van
trends en ontwikkelingen. Daar begint het. Wat moeten we
–als afzonderlijke organisatie en als gehele watersector– met die
trends? Ook voor uitdieping van trends bent u bij DWSI aan het
juiste adres. In de vorm van zogenaamde denktanksessies worden
specifieke trends of ontwikkelingen door deelnemers onder de
loep gelegd. Met ondersteuning van topexperts gaan de partijen
gezamenlijk na wat trends voor kansen en bedreigingen opleveren
en welke responsstrategieën voor het collectief en voor individuele
organisaties uitkomst bieden. Op verzoek kan maatwerk worden
geleverd: de consequenties van een specifieke trend kunnen specifiek voor een organisatie worden onderzocht.
DWSI organiseert per jaar drie denktanksessies die in het teken
staan van een of meerdere trends. Twee denktanksessies zijn dit
jaar al gehouden:
• 1e denktanksessie op 5 april jl. over de “Water-Voedsel-Energie
Nexus”. Spreker: Carolyn Steel, auteur van bestseller
The Hungry City: How Food Shapes our Lives en
Tedglobal-spreker
• 2e denktanksessie op 21 juni jl. over “Leven in het Net”.
Spreker: Marleen Stikker, oprichter en directeur van de
Waag Society
De derde denktanksessie vindt plaats op dinsdag 11 oktober.
Denktanksessies zijn exclusief voor deelnemers aan DWSI. Nog
geen lid, maar toch een sessie meemaken? Neem contact op met
DWSI via dwsi@kwrwater.nl of kijk op de website www.dwsi.nl

Contact
Dutch Water Sector Intelligence
E: dwsi@kwrwater.nl
I: www.dwsi.nl
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Va kb e u r s M ILIEU 2011

VLM is zoals vorig jaar nauw betrokken bij de nationale beurs Milieu 2011 die samen met
de beurs Energie 2011 goed is voor meer dan 400 exposanten en 15.000 bezoekers. Met de
komst van duizenden beslissers uit de industrie, overheden en andere bedrijven met een hoge
milieudruk bereiken exposanten een groot potentieel aan klanten. Luchtbehandeling (geur- en
stofmeting en reductie), Bodem (onderzoek, sanering, bescherming), Afvalwaterbehandeling en
Afval & Recycling waren ook vorig jaar de meest belangrijke interessegebieden van de bezoeker en krijgen speciale aandacht op themapleinen en in het Milieutheater midden op de beurs.
Meer informatie via www.milieuvakbeurs.nl.

De VLM, netwerk voor succesvol zakendoen
Sinds 1983 is de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie –VLM– actief. Gezamenlijk maken leveranciers zich sterk voor de milieutechnologiesector.
Een professionele aanpak zorgt ervoor dat via collectieve
belangenbehartiging, informatievoorziening en handelsbevordering de leden van de VLM in binnen- en buitenland
succesvol zaken kunnen doen.
De VLM is de enige branchevereniging die in Nederland de
belangen behartigt voor leveranciers van milieutechnologie; de
bedrijven die zich bezighouden met het vervaardigen en op de
markt brengen van milieutechnologie in de breedste zin van het
woord.
Waar de VLM voor staat
VLM richt zich op het creëren van marktkansen in het binnen- en buitenland voor de milieutechnologiesector. Hiertoe
onderhoudt ze een sterk netwerk met personen en organisaties
die ertoe doen. Veel resultaten worden bereikt door in binnenen buitenland samen te werken. De VLM is voor haar leden het
centrale aanspreekpunt en ‘spin in het web’.
De VLM signaleert de relevante ontwikkelingen in de branche
en speelt proactief hierop in. Ze informeert en betrekt haar leden bij haar activiteiten en maakt zich sterk voor de succesvolle
ontwikkeling van de milieutechnologiebranche.

betere oplossingen voor milieuproblemen en uiteindelijk tot
een groter succes voor de bedrijven.
Naast activiteiten voor alle leden kent VLM ook secties, te
weten de secties Afval, Bodem, Duurzame Energie, Lucht en
Water. Binnen deze secties worden onderwerpen besproken die
specifiek dit milieugebied aangaan.
Veel andere activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking
met andere organisaties, zoals FME-CWM, Cleantech Holland,
VVM, NWMP, NSP, NMP, Agentschap NL, CBS, Ministeries
en ambassades enzovoort.
Op het gebied van Water heeft VLM zich samen met Aqua Nederland hard gemaakt voor de belangen van de watertechnologieleveranciers binnen het Topgebied Water. Het 10-puntenplan
is te downloaden via de VLM-site.
INTERNATIONAAL ZAKEN DOEN
De Nederlandse markt voor milieutechnologie is al jaren verzadigd. De meeste bedrijven in deze sector zijn daarom internationaal actief. VLM organiseert jaarlijks meerdere handelsmissies,
collectieve beursdeelnames en matchmakingactiviteiten.
Daarnaast biedt VLM voor haar leden veel internationale marketinginformatie specifiek voor de milieutechnologiemarkt.

Vanuit de Nederlandse en Europese overheid komen steeds
weer nieuwe kansen en bedreigingen. De VLM zet zich in voor
een open markt, level playing field en gelijke kansen. Onderwerpen als de nieuwe aanbestedingswet, duurzaam inkopen,
normalisatie, handhaving van milieuwet en -regelgeving en
innovatieprogramma’s en subsidies hebben onze aandacht.
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EEN STERK NETWERK
Vaak zijn milieuproblemen complex. Gezamenlijk kunnen
bedrijven betere oplossingen bieden.
VLM zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen. Regelmatig leidt dit tot innovatieve nieuwe producten,

Contact
VLM
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer

T:
E:
I:

088 4008 545
vlm@fme.nl
www.vlm.fme.nl

Jane Beesley- Oxfam
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Nederlandse versnippering
als kans voor de watermarkt van de armen
Innoverend Nederland wil een leidende positie op de
watermarkt. Wateroverlast in deltalanden, groeiende economie in Azië en Latijns Amerika, klimaatverandering en
voedselschaarste dagen ons uit. De weg naar de markt van
slimme vindingen in zuiveringsapparatuur, filters, pompen en
toiletten blijft lastig. Zeker naar de markt van de 4 miljard
consumenten die van minder dan 4 dollar per dag moeten
rondkomen, de zogenaamde Base of the Pyramid (BoP).
‘Geen markt’, zo luidt het (voor)oordeel.
Aqua for All, het BOP Innovation Center en het Franse adviesbureau Hystra hebben afgelopen jaar meer dan 120 concrete
projecten geanalyseerd die allen poogden bij te dragen aan
toegang tot betrouwbaar drinkwater voor die BOP. Veel demoprojecten zijn als proef geslaagd. Slechts enkele hebben het tot
enige schaalomvang gebracht maar niet geleid tot grootschalige
meervoudige toepassing. De doorbraak moet gezocht worden in
hybride strategie, hybride partnerschappen en hybride financiering; hybride in de zin van het beste van verschillende werelden.
Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaan steeds
beter samenwerken. Hun complementaire vaardigheden
in kennis van business en van de markt versterken elkaar.
Zowel lokaal als ook internationaal moeten NGO’s, sociaal
maatschappelijke (ondernemende) fondsen en commerciële
partijen samenwerken. Deze hybride samenwerkingsvorm is
niet genoeg. De geldstromen uit ontwikkelingshulp, fondsen
(social venture capital), stimuleringregelingen voor innovaties
en commercieel geld van investeerders en banken kunnen
slim(mer) worden gecombineerd. Hybride financiering is cruciaal vanaf ontwikkelfase tot en met volledige marktactiviteit
met steeds wisselende mengvormen.
De crux ligt in de business strategie. Waarom marktafscherming, waar marktsamenwerking nodig is? Spreken over concurrentierisico’s, terwijl de klanten nog via social marketing en
voorlichting moeten worden gemobiliseerd? Aanbesteden op
prijs, waar kwaliteit, prijs/kwaliteit of totaalkosten klant (Total
cost of ownership) criteria zouden moeten zijn? Uitbreiding

van bestaande watersystemen stokt door lekverliezen en slechte
betalingsdiscipline, corruptie en mismanagement. Winstafroming bij franchising leidt tot ruzie, fraude en contractbreuk.
Merkvoering is niet relevant: de merkloyaliteit van de klant
speelt bijna geen rol bij water.
Twee modellen dringen zich op. Een speciaal op de BoP gericht nutsbedrijf kan steun bieden aan tientallen kleinschalige
distributiesystemen (minigrids) die zelf door Publiek-PrivateMaatschappelijke Partnerschappen worden opgezet en gerund.
Het andere model mikt op het creëren van platforms van
waterbedrijfjes die met aanbestedingen, kwaliteitzorg en management ondersteuning een alternatief bieden voor knellende
franchise constructies. Zo’n platform kan vele honderden
lokale ondernemers van waterkiosken, maar ook putbeheerders, fabrikanten van filters en handpompen ondersteunen en
versterken met gezamenlijke voorlichting , distributie kanalen
en social marketing. De studie rekent voor dat de kleinschalige waterkiosken en de minigrids zeer renderende ondernemingen kunnen zijn. De ondersteunende platforms en op de
BOP gerichte nutsbedrijven kunnen kostendekkend zijn in
hun dienstverlening. Ze bieden de bedrijfsmatig opererende
fondsen de schaal (en de organisatie) om serieuze stappen te
maken, ze bieden de Nederlandse watersector schaalgrootte,
met vraag naar niches voor maatwerk.
Hybride samenwerking zit ons als polderaars in het bloed.
De versnippering niet als zwakte zien, maar als een sterkte. In
Afrika zeggen ze: alleen ben je sneller, samen kom je verder.
Auteur: Sjef Ernes

Contact
Aqua for All is gevestigd in Den Haag
T: 070 – 3519725
W: www.aquaforall.nl
E: info@aquaforall.nl

13

Markt in beeld

Doelmatig samenwerken essentieel
voor toekomst watersector
Doelmatiger samenwerken in de waterketen: het is één van
de meest besproken onderwerpen op dit moment. De roep
om doelmatiger werken en het doorbreken van grenzen wordt
steeds groter, zeker met het oog op de bezuinigingen en economische crisis. Een snelle blik op het nieuwe Bestuursakkoord
Water, waarin dit onderwerp één van de belangrijkste pijlers
vormt, leert dat slim samenwerken, in combinatie met kennisdeling en het in samenhang bekijken van investeringsbelangen,
een besparing van € 380 miljoen kan opleveren voor gemeenten
en waterschappen. Drinkwaterbedrijven kunnen nog eens € 70
miljoen besparen. Reden te meer dus om hier op een professionele manier invulling aan te geven. Koninklijk Nederlands
Waternetwerk (KNW), de personenvereniging voor waterprofessionals, wil daarbij een essentiële rol spelen. Directeur
Monique Bekkenutte legt uit.
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Bekkenutte: “KNW richt zich op professionals in de watersector die door middel van het delen van kennis en ervaring
hun deskundigheid willen vergroten. De vereniging telt op
dit moment ruim 4.000 leden uit de industrie, ingenieursen adviesbureaus, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen,
gemeentes, provincies, het Rijk, waterschappen, hogescholen en
universiteiten. Juist deze variatie maakt KNW tot een inspirerend kennisplatform, in staat om bruggen te slaan tussen de
diverse disciplines. Dat is nu meer dan ooit van belang. Door
kennis en ervaring te delen valt een hoop winst te behalen in
de sector. Zeker nu we in deze tijden van economische crisis
slimmer en efficiënter moeten werken is het van belang dat
we niet steeds allemaal opnieuw het wiel uitvinden. Daarbij
moeten we niet alleen naar onszelf kijken maar kunnen we ook
leren van andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de technologie- of
energiesector. Door te kijken naar innovaties op die gebieden
en deze ook toe te passen in onze sector, valt er veel winst te
behalen. We moeten zorgen dat we weten wat er speelt en open
durven staan voor veranderingen en nieuwe suggesties. KNW
kan daarbij helpen.”

Volgens KNW zijn persoonlijke ontmoetingen de sleutel voor
het uitwisselen van kennis, ervaringen en praktische weetjes.
Bekkenutte: “Het persoonlijke aspect staat bij ons centraal.
KNW signaleert trends, legt verbindingen en bespreekt opzienbarende innovaties waardoor onze leden en andere aanwezigen
inspiratie op kunnen doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens
ons najaarscongres in november, waarbij actuele IT-trends en
hun toepassing in de watersector worden besproken. Dankzij
ons uitgebreide netwerk en programma wordt het makkelijker
om de verbinding met andere sectoren aan te gaan. Daarmee is
KNW niet alleen een bron van kennis maar ook een onmisbare
schakel in de ontwikkeling van de watersector.”
Naast de trends en ontwikkelingen van nu wordt er ook
geïnvesteerd in de watersector van morgen. Bekkenutte: “We
richten ons bij KNW niet alleen op de gevestigde professionals
maar hebben ook veel aandacht voor jongeren. Zo is er Jong
KNW, een themagroep voor en door jonge waterprofessionals.
Daarnaast organiseren we speciale introductiedagen en bijeenkomsten, zijn we actief op diverse social media, hebben we een
scriptieprijs, kunnen we een rol spelen bij het vinden van stageplaatsen en krijgen jongeren korting op onze bijeenkomsten en
diensten. We willen graag investeren in de toekomst van de watersector, niet alleen op het gebied van trends, ontwikkelingen
en het uitwisselen van kennis, maar ook wat betreft de volgende
generaties. Zij moeten uiteindelijk het stokje overnemen.”
Anne de Boer, KNW

Contact
Koninklijk Nederlands Waternetwerk
E: info@waternetwerk.nl
I: www.waternetwerk.nl
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Land use en water management:
meer dan het grensvlak tussen water en land
De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van waterveiligheid. Het project Ruimte voor de Rivier begint duidelijke
resultaten op te leveren en ook aan de kust gaan de ontwikkelingen hard, onder andere aangedreven door de Zandmotor.
Traditioneel is de focus vooral op dijkverhoging en zandsuppletie: dit allemaal om overstromingen te voorkomen. Er is echter
ook een nieuwe tendens. Iedereen weet dat overstromingen niet
te voorkomen zijn, we kunnen alleen de kans verkleinen. Maar
wat als er dan toch een overstroming plaatsvindt? “4,5 miljoen
Randstedelingen als ratten in de val”, kopte HP/De Tijd in mei.
Steeds meer stemmen gaan op om het binnendijkse gebied ook
zodanig in te richten dat bij een overstroming de gevolgen beperkt worden. Bij een slimme inrichtingsstrategie zijn de kosten
nog geen procent van de kosten van dijkverhoging. Het debat
of dit de moeite waard is is nog niet voorbij.
De afdeling Land Use & Water Management van KIVI NIRIA
richt zich op onderwerpen waar landgebruik en waterbeheer
elkaar raken. Zorgvuldig waterbeheer is essentieel voor een
hoog niveau van wonen en werken in Nederland. Kennis over
en ervaring met de techniek van waterbeheer is daarbij onmisbaar. De Afdeling Land Use & Water Management vormt een
netwerk van wateringenieurs die een actieve rol spelen in de
ontwikkeling en verspreiding daarvan. Zo hebben we op 27
januari 2011 het “Debat Waterveiligheid: Adaptie meerlaagse
hoogwaterveiligheid versus Sterke dijken” georganiseerd. Zo'n
200 deelnemers uit allerlei gremia waren hierop afgekomen om
te discussiëren over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.
Ook over andere actuele onderwerpen waar water en land
samengaan organiseren we activiteiten, zoals een discussie over
de bijzonder droogte in het voorjaar van 2011 en een excursie
naar de zandmotor.
De afdeling Land Use & Water Management richt zich
specifiek op professionals (ook niet-ingenieurs) binnen de
Nederlandse watersector. We werken daarbij veel samen met
andere organisaties in deze sector om het aanbod van diensten
en activiteiten optimaal op elkaar af te stemmen. Bijeenkom-

sten en activiteiten zijn de drijvende motor achter de Afdeling
en worden georganiseerd voor leden en andere geïnteresseerden,
werkzaam in de watersector. Het bestuur coördineert deze activiteiten en zorgt dat ideeën van leden in acties worden vertaald.
Leden nemen ook nemen actief deel aan discussies over actuele
onderwerpen. Deze onderwerpen variëren van waterveiligheid, ruimtelijke ordening, overlast en watertekort tot water en
ruimte, stedelijk waterbeheer, integraal waterbeheer, prestatiemanagement, ICT in het waterbeheer, filosofie, waterbestuur en
de historie van het Nederlandse waterbeheer. Netwerken is één
van de belangrijkste elementen van iedere activiteit.
Het groeiend aantal professionals dat op onze activiteiten
afkomt geeft aan dat ook in de van oudsher technisch ingestelde
watersector steeds meer mensen zich bewust worden van het
belang van de niet-technische componenten in het waterbeheer.
We hopen ook u snel op één van onze activiteiten te mogen
verwelkomen.
Auteur: Arnejan van Loenen

Contact
W: www.kiviniria.nl/lw
E: lw@kiviniria.nl
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Testopstelling pulsatiebrander

Papier- en kartonindustrie ontwikkelt
nieuwe technologie voor slibverwerking
Papier en karton zijn unieke producten. Naast een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, wordt het
milieubewust geproduceerd. Bijna 95% van het gebruikte
papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 81% van
het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit
gerecycled oudpapier en -karton.
Om dit oud papier voor hoogwaardige papier en kartonkwaliteiten te kunnen gebruiken, moet deze opgewaardeerd worden.
Hierbij worden de minder waardevolle onderdelen van het
oudpapier zoals inkt, vulstoffen en zeer kleine vezels verwijderd.
Deze afvalproducten komen in het afvalwater en vormen daar
het zogenaamde primaire slib van een papierfabriek. Naast deze
slibstroom ontstaat er bij de zuivering van het afvalwater een
zuiveringsslib (secundair slib), dat ook zeer vulstof (kalk) rijk
is. Beide slibben worden in de meeste gevallen afgevoerd en
verbrand en dat brengt een hoge kostenpost en milieubelasting
met zich mee.
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Voor de papierindustrie zijn deze vulstofrijke verliesstroom en
de hoge slibafvoerkosten een doorn in het oog. Er zijn diverse
onderzoeken uitgevoerd om te kijken wat er mogelijk is om
het afval te verminderen en/of op te waarderen. Industriewater
Eerbeek (IWE) die de gezamenlijke proceswaterzuiveringsinstallatie van drie papierfabrieken in Eerbeek (SCA, Mayr Melnhof
en Coldenhove) verzorgt, is hierdoor in contact gekomen met
de firma PulsedHeat. Deze firma wil een energievriendelijke
recycling methode ontwikkelen, die gebaseerd is op gepulseerde
verbranding. De techniek stoelt op 2 principes. Ten eerste leveren de organische bestanddelen (bacteriën en vezels) de energie
inhoud, die nodig is om het water in het slib zit (ca. 55%) te
verdampen. Ten tweede wordt de droging en de verbranding
geïnitieerd met een pulsbrander. Deze nieuwe innovatie zorgt
voor een pulserende luchtverplaatsing die de efficientie van de
droging en de verbranding enorm doet toenemen t.o.v. traditionele systemen. Hierdoor wordt de installatie zeer compacte en
energiezuinige en dus uitermate geschikt voor locale, specifieke
en kleinschalige toepassingen. De brander wordt met een zeer

kleine hoeveelheid eigen biogas opgang gehouden. Door de
hoge efficientie en extreem korte verblijftijd in de installatie
worden bij de verbranding geen NOx en Dioxines geproduceerd.
Het systeem waaraan al ruim 2 jaren specifiek voor IWE gewerkt wordt, lijkt alles in zich te hebben dat zich de papier- en
kartonindustrie wenst: 1/ kleinschalige dus op lokatie in pasbaar. 2/ zeer beperkt energie verbruik 3/ lage onderhoudskosten
4/ productie van grondstof uit afval, 5/ relatief lage investeringskosten 6/ geen schadelijke emissies.
Momenteel bouwt PulsedHeat aan een volwaardig functionele
pilotinstallatie voor IWE. In september zal deze op locatie
geplaatst worden en ongeveer één derde van het totale slibaanbod (ca. 16000 ton/j) van IWE gaan verwerken. Na een
optimalisatiefase van enkele maanden volgt opschaling en zal
naar verwachting begin 2012 een volledige installatie als wereld
primeur operationeel zijn.
IWE verwacht dat de variabele slibafzetkosten met deze installatie omgezet kunnen worden in variabel opbrengsten, maar
belangrijker is het om een bijdrage te leveren aan het volledig
sluiten van de papierkringloop.
Voor meer informatie:
Marco Diekstra
Secretaris milieu
Koninklijke VNP - Vereniging
van Nederlandse Papieren kartonfabrieken
Kruisweg 761
2132 NE Hoofddorp
Tel: 020 654 30 67
E: m.diekstra@vnp-online.nl
I: www.vnp-online.nl
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STOWA in het kort
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in
Nederland.
STOWA ontwikkelt, verzamelt en implementeert kennis
die nodig is om de opgaven waar de waterbeheerders voor
staan, goed uit te voeren. Bijvoorbeeld op het gebied van
afvalwaterzuivering, klimaatadaptatie, energie, ecologie van
watersystemen, stedelijk waterbeheer en regionale waterveiligheid.
STOWA 40 jaar
In september 2011 bestaat de STOWA 40 jaar. In die jaren
is de STOWA van kenniscentrum op het terrein van afvalwaterzuivering stapsgewijs toegegroeid naar de brede kennisorganisatie van nu. Dat geldt voor genoemde taakvelden,
maar zeker ook voor de verbreding van typische Bèta kennis
naar Alfa- en Gammakennis. Klein, deskundig en waardevol. Genoeg om een toonaangevende rol te spelen bij het
zoeken naar praktische antwoorden op de kennisvragen van
de regionale waterbeheerders. Het is juist de sterke band met
de achterban (voor en met de waterbeheerders) die STOWA
deze positie geeft. Daarmee is STOWA geen last of lust,
maar meer een must voor een goede taakuitvoering van de
regionale waterbeheerders.
Samen sterk
STOWA werkt waar mogelijk samen met anderen. Dat
geldt voor de samenwerking binnen STOWA via integrale
projecten, maar zeker ook voor de samenwerking met andere
organisaties, zoals waterschappen, provincies en met de
Rijkswaterstaat Waterdienst. Vanuit het besef van samenhang in de waterketen is de samenwerking ook intensief met
organisaties als Stichting RIONED en KWR (KIWA Watercycle Research Institute). Tenslotte mag ook de samenwerking met het bedrijfsleven niet onvermeld blijven. Deze
samenwerking biedt goede resultaten en Win-Win situaties.
De noodzaak van samenwerking heeft extra erkenning

gekregen door het streven naar ‘doelmatig waterbeheer’, dat
zeer hoog staat in het politiek bestuurlijke vaandel. STOWA
en de Waterdienst stemmen hun onderzoeksprogrammering op het terrein van waterveiligheid, Deltaprogramma
en Kaderrichtlijn Water op elkaar af om efficiencywinst te
zoeken. Ook streeft de Waterdienst en STOWA in nauwe
samenwerking met de Vewin, het Planbureau voor de Leefomgeving, Deltares en Alterra naar een gezamenlijk hydrologisch modelinstrumentarium. Ook bij de aansturing van het
strategisch onderzoek worden de handen ineen geslagen.
Bovengenoemde samenwerking is ook bekrachtigd in het, dit
voorjaar door de overheden ondertekende Bestuursakkoord
Water. Daarin is ook vastgelegd dat STOWA, Stichting RIONED en KWR gezamenlijk de kennis, die nodig is om de
beoogde besparingen van vijfhonderd miljoen euro per jaar,
te vergaren en te implementeren.
In het kader van het werk van het Topteam Water hebben STOWA, Stichting RIONED en KWR, gezamenlijk
een voorstel voor een uit te werken businesscase ingediend
met de titel ‘Slim sturen in de keten’. Dit idee beoogt, met
behulp van modellen en sensoren een beter beeld te krijgen
en meer grip te hebben op de stromen in de keten en de
interacties met het watersysteem.
Een noemenswaardige samenwerking van STOWA met DHV,
TU Delft en meerdere waterschappen vormt de (door)ontwikkeling van de Aerobe Korrelreactor (Nereda). Deze technologie is ruimte- energiebesparend en levert daarenboven een
buitengewoon goede effluentkwaliteit. De waterbeheerders
worden hiermee in staat gebracht goed en efficiënt hun taak te
blijven vervullen. Het bedrijfsleven krijgt met deze technologie een goed markt en export product.
Met bovenstaande voorbeelden wordt eens te meer de uitspraak van LOESJE, ‘Waarom moeilijk doen als het samen
kan’ bewaarheid.
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Waterschappen:
meer dan waterbeheer en waterzuivering
Waterbeheer is van cruciaal belang voor de veiligheid van
Nederland en de ontwikkeling van de economie. De oppervlakte van ons land bestaat voor bijna een vijfde uit water en
een groot deel van onze bevolking woont onder de zeespiegel.
Toch is nergens in de wereld zo veilig als in onze Delta. Waterschappen zijn (met Rijkswaterstaat) verantwoordelijk voor de
veiligheid tegen overstromingen en voor het waterbeheer. Vanuit het buitenland wordt met jaloerse blikken gekeken naar de
wijze waarop in Nederland het waterbeheer is georganiseerd.
Doelmatiger en rationeler
Nederland staat voor een enorme wateropgave. De zeespiegel
stijgt vanwege de klimaatverandering en grote delen van ons
land zakken. Niet alleen de kust wordt zwaarder belast, ook
de hoeveelheid water die via de grote rivieren naar zee wordt
afgevoerd, zal toenemen. De kwetsbaarheid van onze infrastructuur en bebouwde omgeving is de afgelopen decennia
fors toegenomen. In combinatie met zomerse droogte dreigt
tegelijkertijd een tekort aan zoet water in Nederland.
De grote wateropgave en de beperkte financiële middelen
dwingen ons het waterbeheer efficiënt en effectief te organiseren. De waterschappen hebben in het bestuursakkoord Water
met het Rijk, de provincies en gemeenten afspraken gemaakt
over een doelmatiger en rationeler waterbeheer. Dit akkoord
levert een verlichting van de Rijksbegroting op van 100
miljoen euro per jaar tot 700 miljoen euro per jaar in 2020 en
een vermindering van de bestuurlijke drukte.
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Innovatie en duurzaamheid
Waterschappen zorgen niet alleen voor precies het goede
waterpeil in sloot, kanaal of plas: niet te veel, maar ook niet te
weinig. Zij beschermen tegen overstromingen en zuiveren ons
afvalwater: Het waterschap doet dat met moderne technieken
en tegen de laagst mogelijke kosten. Waterschappen kijken
niet alleen naar vandaag, maar ook naar de toekomst en zijn
ook voortdurend bezig met innovatie. Bijvoorbeeld met het
winnen van energie uit rioolslib. Dat spaart geld en milieu.
De waterschappen hebben veel kennis en ervaring in huis over

alles wat met water te maken heeft. Maar omdat iedereen met
water te maken heeft, werken zij intensief samen met ministeries, provincies en gemeenten, bedrijven, landbouworganisaties, natuurbeheerders en nog veel meer
Toekomstgerichte organisaties
Waterschappen zijn zelfstandige overheden met een eigen
bestuur dat u eenmaal in de vier jaar kunt kiezen. Dat bestuur
zorgt ervoor dat het waterschap zijn werk goed, efficiënt en
tegen de laagst maatschappelijke kosten uitvoert. Kijk voor
meer informatie op de website van de Unie van Waterschappen www.uvw.nl . Waterschappen kunnen enthousiaste,
gedreven mensen gebruiken die het als een uitdaging zien om
Nederland “waterproof” te houden. Water heeft een grote
aantrekkingskracht, misschien ook op jou. Want water is
veelzijdig: grillig en onvoorspelbaar, maar ook onmisbaar voor
bijvoorbeeld landbouw, natuur, scheepvaart en recreatie. De
waterschappen zijn op zoek naar nieuwe manieren om water
te bedwingen, te verdelen en te zuiveren. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat vraagt om de gedrevenheid van starters en
professionals die excelleren op hun vakgebied. Kijk op www.
waterschappen.nl .

Unie van Waterschappen
www.uvw.nl
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De diversiteit van de watersector
Nederlandse advies- en ingenieursbureaus zijn in interessante projecten binnen totaal uiteenlopende aspecten van
water actief. Ik heb de afgelopen jaren weer een aantal
mooie voorbeelden zien langskomen.

het kabinet vaart maakt met de Deltawet, zodat projecten
kunnen worden gestart om de bescherming van ons land
tegen hoogwater én voldoende zoetwatervoorraad te garanderen. Nederlandse waterexperts hebben de kennis in huis
die hiervoor nodig is.

Neem het optimaal gebruik van ons oppervlakte- en grondwater. Zo hebben ze bij Breijn een methodiek ontwikkeld
om voor gemeenten snel inzichtelijk te maken wat het
grondwaterregime is. Op basis van de methodiek krijgt de
gemeente inzicht in verschillende grondwaterparameters
die kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld bemalingen,
(geo)hydrologisch onderzoek en bepaling van grondwaterstroming.

De Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water is groot en internationaal vermaard. Maar deze kennis
moet wel worden geborgd, willen we onze positie op de
wereldwatermarkt behouden. De versnippering zoals we
die nu in de watersector zien, moet worden doorbroken.
Overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten zullen nóg
beter moeten samenwerken dan ze doen.

Een ander voorbeeld is een project van DHV (winnaar
van de Vernufteling 2010) waarbij stikstof en fosfor uit
rioolwater worden gehaald en nuttig worden hergebruikt
(stikstof als energie voor brandstofcellen en fosfor als
grondstof voor kunstmest). Een vergelijkbaar concept
wordt toegepast door Royal Haskoning, maar dan voor
het verwijderen van methaangas uit drinkwater uit veenlagen. In een bekroond project in Friesland wordt het
water gezuiverd van het methaangas, waarbij het gas aan
het aardgasnet wordt geleverd.

Het Topteam Water heeft hier een mooie aanzet voor gegeven. Ze onderkent dat er alles aan moet worden gedaan om
de wereldwijde positionering van Nederland als waterspecialist verder uit te bouwen. Innovatie en het ontwikkelen van
internationale markten is echter alleen mogelijk vanuit een
uitdagende thuismarkt. Hier is nog veel te winnen. Er moet
niet alleen in woord worden samengewerkt (convenanten
e.d.), maar juist door projecten samen te doen. Water &
Delta hoort bij Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven.
We mogen trots zijn op de Nederlandse watersector!

Het project ‘De Gouden Kust’ van IA Elektro-Techniek laat
vooral de kracht zien van het omgaan met de klimaatverandering. Dit project bestaat uit zowel permanent drijvende
als amfibische woningen. De amfibische woningen liggen
normaal op de bodem, maar bij stijgend water gaan ze drijven. De amfibische en drijvende woningen zijn gelegen aan
de Gouden Ham in Maasbommel.

Ed Nijpels
voorzitter NLingenieurs

Nog een belangrijk aspect van de Nederlandse watersector
is de deltatechnologie. Nederland moet zich beschermen
tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hiervoor is een
Deltacommissaris aangesteld die de regering moet adviseren.
Ik hoop dat de Deltacommissaris het voor elkaar krijgt dat

NLingenieurs
www.NLingenieurs.nl
info@NLingenieurs.nl
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Sybe Schaap, voorzitter Netherlands Water Partnership
“Over de grens hebben we elkaar hard nodig”
Sybe Schaap is sinds begin 2011 voorzitter van het
Netherlands Water Partnership (NWP). Hij ziet het als zijn
voornaamste taak de watersector internationaal te promoten.
“De Nederlandse kracht zit vooral in kennis en organisatie.”
Publiek private samenwerking vindt hij daarbij cruciaal. “Zo
kunnen we een sterk product bieden.”
NWP is een Publiek Privaat Partnerschap, een netwerk waarin
partijen samen werken aan een sterke positie van de Nederlandse
Watersector. Het NWP bureau vormt de spil in het netwerk.
Het netwerk heeft heel verschillende partners onder de vleugels,
die zeer verschillende belangen hebben. “Maar het gaat juist om
de samenwerking, om de gezamenlijke kracht”, stelt Schaap. “In
Nederland bestaat de watersector misschien uit verschillende
werelden maar zo snel we over de grens gaan, hebben we elkaar
hard nodig.” Hij wijst op snelgroeiende urbane agglomeraties
in de wereld, waar zowel problemen op deltagebied als op
drinkwatergebied en waterzuivering spelen, waar integrale
oplossingen voor nodig zijn .
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Kracht zit in organisatie
Hij ziet overeenkomsten met zijn universitaire leerstoel, want de
Nederlandse kracht zit vooral in de kennis en de organisatie. En
daaraan is juist grote behoefte in het buitenland, zo constateert
hij. “De laatste jaren is het steeds weer raak met overstromingen
in de landen om ons heen. Wij hebben het hoog water steeds
goed doorstaan. Dat is geen toeval, dat ligt ook voor groot deel
aan onze kennis en onze organisatie.” Hij verwijst naar zijn
oratie die hij in 2010 in Delft uitsprak. “De grootste hindernis
in de aanpak van de klimaatproblematiek is niet de techniek
maar de gebrekkige organisatie. Daar heeft Nederland veel
te bieden.” Zelf denkt hij een verbindende factor te kunnen
zijn tussen de verschillende overheden, de kennisinstituten en
het bedrijfsleven. “Ik kom uit een boerengezin, dus ik ken de
ondernemersachtergrond wel. En als oud-dijkgraaf ken ik de
markt heel goed en wat daar leeft. En dus ook de overheid.
Vergeet niet, de overheid is in de watersector als opdrachtgever
een hele grote marktpartij.”

Netwerk
De druk op water voor landbouw, industrie en mens zal
alleen maar toenemen. Daarnaast leven steeds meer mensen
in kwetsbare deltasteden, waar het overstromingsrisico groter
wordt. We hebben vernieuwende, integrale oplossingen nodig,
gericht op leven en werken in dichtbevolkte delta’s. “Een sterke,
samenwerkende Nederlandse watersector kan die oplossingen
bieden.” Samenwerken is volgens Schaap geen luxe, maar
een noodzakelijk deel van het Nederlandse business model.
“Opdrachtgevers zijn vaak overheden. Daar lopen vaak de eerste
contacten. Vervolgens de kennisinstellingen en ingenieursbureaus,
daarna de leveranciers. Het NWP brengt deze partijen samen,
zodat de watersector internationaal kaar kansen kan grijpen. Wie
actief is in het netwerk plukt daar als eerste de vruchten van.”
Aanbod NWP
Het NWP bureau heeft haar deelnemers een breed pakket te
bieden, van netwerken tot marketinginstrumenten, deelname aan
beurzen, kennis en informatie, tot toegang tot de juiste personen.
Maar het bieden van diensten voor individuele leden is niet de
belangrijkste doelstelling, aldus Schaap. “Wij werken voor een
sterke Nederlandse watersector, die internationaal samen optrekt.
We brengen overheden en sector bij elkaar, om de belangen op
elkaar af te stemmen. Met een sterk, samenwerkend netwerk
versterken we zo de internationale positie van de Nederlandse
watersector. En dat versterkt uiteindelijk de positie van de
individuele deelnemers.”

Lid worden?
Wilt u deel uitmaken van het grootste publiek-private netwerk
in de watersector? Kijk voor meer informatie op www.nwp.nl of
neem contact op via 070-3043700
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Theo Schmitz

Met de Drinkwaterwet
een gezonde toekomst tegemoet
Vewin is sinds 1952 de lobbyorganisatie voor schoon, gezond en
betaalbaar drinkwater in Nederland. Wetgeving speelt daarbij een
belangrijke rol. In 1957 werd de Waterleidingwet van kracht tijdens
het kabinet van Willem Drees. Zijn beleid kenmerkte zich door
spaarzaamheid. Water kostte toen minder dan een cent per liter.
Nu, bijna 60 jaar later kunnen we terugkijken op vele
ontwikkelingen in de drinkwatersector. In 1952 telde ons land
nog ruim 200 drinkwaterbedrijven, dat zijn er nu nog tien. Door
verregaande samenwerking zijn grote efficiencyslagen gemaakt. De
drinkwatersector ontwikkelde zich sterk en vanuit de EU werden
en worden nieuwere eisen aan drinkwater en drinkwaterbronnen
gesteld. Hierdoor konden vraagstukken over bijvoorbeeld
kwaliteitseisen van water niet altijd door de Waterleidingwet
worden ondervangen. Deze ontwikkelingen maakten een nieuwe
wet meer dan welkom. Die is 1 juli 2011 van kracht gegaan en is
een belangrijke mijlpaal van de drinkwatersector.
De nieuwe wet heet ‘Drinkwaterwet’. Bij de totstandkoming hiervan
is Vewin actief betrokken geweest. De focus van de nieuwe wet ten
opzichte van de oude komt naar voren in de naam: het is niet meer
Waterleidingwet, maar Drinkwaterwet. Het gaat over het water.
Het is een nieuwe basis van denken, waar we op voort kunnen
bouwen. De wet is opgebouwd uit modules, waardoor het mogelijk
is om bij nieuwe ontwikkelingen te kunnen schakelen en eventuele
wijzigingen aan te brengen, ook op het gebied van normen.

De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is wereldwijd gezien
hoog. En dat moet zo blijven. Drinkwater is volksgezondheid
en daarmee staan kwaliteit en leveringszekerheid voorop. De
drinkwaterbedrijven doen daar alles aan: van bescherming van hun
bronnen tot het inzetten van de meest innovatieve methoden om
schadelijke stoffen uit het drinkwater te zuiveren.
Een ander punt uit de wet is dat de drinkwaterbedrijven het
drinkwater duurzaam produceren. Duurzaamheid speelt een
belangrijke rol, niet alleen in de productiemethoden, maar ook
in de manier waarop we onze waterwingebieden beheren. De
waterbedrijven kunnen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid
aandacht geven aan duurzaam en verantwoord maatschappelijk
ondernemerschap.
In 60 jaar is veel gebeurd en in de toekomst staat ook nog veel
op de agenda om schoon, gezond en betaalbaar water voor
onze (klein-)kinderen zeker te stellen. Eén ding is zeker. De
drinkwatersector heeft de spaarzaamheid van Willem Drees altijd
vastgehouden. Water kost namelijk nog steeds minder dan één
cent per liter voor water dat vele malen schoner en betrouwbaarder
is dan toen. Daar zijn veel innovatieslagen overheen gegaan. Dat
alles was mogelijk met de Waterleidingwet. De Drinkwaterwet zal
ons en onze (klein-)kinderen helpen om een gezonde en betaalbare
drinkwatertoekomst tegemoet te kunnen gaan.
Theo Schmitz, directeur Vewin

Kernpunten uit de wet zijn onder andere: de publieke
eigendom van de drinkwatervoorziening, het borgen van de
waterkwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en
leveringszekerheid.
De drinkwatervoorziening is een publieke taak. Water is een
regionaal product en anders dan elektriciteit kun je als consument
niet kiezen wie mag leveren. Daarom hebben de waterbedrijven al
in 1997 vrijwillig besloten een onderlinge benchmark uit te voeren.
Het is goed dat deze prestatievergelijking nu ook een wettelijke
basis heeft.

Feiten Vewin:
Info over Vewin & de watersector:
Cees Verkerk, woordvoerder
0031 (0)70 414 47 51
verkerk@vewin.nl
www.vewin.nl
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Partners voor Water
Springplank voor internationale ambitie
Heeft u internationale ambitie? Informeer dan eens naar de
mogelijkheden die het programma Partners voor Water u
biedt. Veel organisaties in de watersector zetten hun eerste
stappen in het buitenland met behulp van dit programma.
Partners voor Water maakt nieuwe ontwikkelingen in
de watersector mogelijk. Het programma biedt de
watersector ondersteuning op de volgende vlakken:
1. Aanjagen nieuwe ontwikkelingen
S Partners voor Water ondersteunt projecten die
de samenwerkende watersector verder brengen.
Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een gezamenlijke
toekomstvisie.
2. Profileren Nederlandse Watersector in het
buitenland
S Gezamenlijke deelname aan beurzen en missies
S Gezamenlijke marketing
S Online marketing: etaleer uw beste projecten voor
een internationaal publiek op www.dutchwatersector.com
3. Internationaal ondernemen/samenwerken
S Landenplatforms: samen met collega’s internationale
activiteiten ontplooien
S Netwerken gericht op verschillende niches/thema’s
S Marktkennis en informatie
S Financiele ondersteuning van projecten in het
buitenland
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Partners voor Water is er voor samenwerkende
organisatie met ambitie, die de stap durven zetten
in een nieuwe regio, met een nieuwe technologie of
aanpak. Waarmee ze internationaal kansen creëren
waar zijzelf én de Nederlandse watersector op voort
kunnen bouwen. Het is een programma dat middenin
de sector staat; partijen uit de sector werken binnen het
programma samen en geven het mede vorm.
Partners voor Water is er voor profit en non profit.
Veel organisaties gingen u al voor. Verwezenlijk uw
internationale ambities en doe mee!
Partners voor Water wordt gefinancierd door drie ministeries:
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Infrastructuur en
Milieu en Buitenlandse Zaken.
Het programma wordt uitgevoerd door NL EVD Internationaal
en het Netherlands Water Partnership.
Kijk voor meer informatie op www.partnersvoorwater.nl
of bel: T (088) 602 80 58
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Nederland Werkt met Water:
Online netwerk voor de watersector
De watersector is breed, complex en heel divers. Toch hebben alle
delen van de sector vaak met elkaar te maken. Omdat we vaak
dezelfde kennis nodig hebben, in dezelfde regio’s in het buitenland actief zijn, in dezelfde arbeidsmarktvijver vissen, allemaal
met vergelijkbare problemen te maken hebben, en omdat we
niet steeds het wiel opnieuw willen uitvinden. NWP, Leven met
Water, Stowa, uitgeverijen Nijgh en Waterforum Media en het
Ministerie van infrastructuur en milieu realiseerden daarom met
steun van Partners voor Water het online netwerk ‘Nederland
Werkt met Water.’
Nederland werkt met Water is een website en een Linkedingroep.
De website is bedoeld als een ‘dashboard’ voor de watersector,
met de laatste actuele informatie, arbeidsmarktinformatie en
vacatures, een zoekmachine voor de watersector, persberichten,
nieuws, een etalage, etcera. De Linkedingroep is een discussiegroep waar meer dan 1200 leden bij aangesloten zijn. Hier wordt
kennis uitgewisseld, worden vacatures gedeeld, etcetera.
Nederland werkt met Water is een website van en voor de watersector. Bedoeld als gezamenlijk visitekaartje en kennisportal. We
nodigen iedereen die aan de portal mee wil doen, er een stuk van
wil invullen, projecten of nieuws wil laten zien, van harte uit om
mee te doen.
Tot ziens op:
www.nederlandwerktmetwater.nl
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Word lid van het Nutrient Platform
En steun de transitie naar duurzaam nutriënten management
Het Nutrient Platform (NP) is een Nederlands netwerk van
organisaties dat zich zorgen maakt over het schaarser worden van
nutriënten en de wereldwijde gevolgen daarvan. Het NP brengt
bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en
overheden samen om de transitie naar een duurzamer gebruik
van nutriënten te versnellen.
De missie van het NP is “De juiste condities creëren voor de
noodzakelijke transitie naar duurzaam nutriënten gebruik”. Het
platform gebruikt een “learning by doing” benadering. Het
bouwt voort op de speciale positie die Nederland heeft, met haar
nutriëntenoverschot, in een wereld van (toekomstige) schaarste.
Door een groter besef van de noodzaak van een efficiënter
gebruik en hergebruik van nutriënten, ontstaan er kansen om in
Nederland ontwikkelde kennis en oplossingen breder en internationaal toe te passen.
Nieuwe partnerships voor echte verandering
Het NP werkt vanuit een cyclisch leerproces waarin nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen,
overheden en maatschappelijke organisaties centraal staan. Ervaringen met oplossingen uit de praktijk zijn drijvers voor nieuw
onderzoek en betere oplossingen in de toekomst. Markt en beleid
ontwikkelen zich hand in hand om nieuwe kansen te creëren.
Beleid schept daarbij de condities voor de markt om belangrijke
grondstoffen efficiënter te beheren, terug te winnen en te hergebruiken. Het NP bestaat uit partners uit verschillende sectoren en
door de gehele nutriënten waardeketen.
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Leden
Het Nutrient Platform bestaat uit de volgende leden: Aqua for
All, Attero, Deltares, GMB, Grontmij, HVC, KWR Water,
NMI-AGRO, Netherlands Water Partnership (tevens host),
Royal Cosun, SNB, Tauw, Thermphos, Twence, UNESCOIHE, Unie van Waterschappen, Van Gansewinkel, Vereniging
Kunstmest Producenten (VKP), WASTE, Wageningen Universiteit, LTO Nederland
Lidmaatschap
Het Nutriënt Platform staat open voor alle organisaties die de
noodzaak inzien van een duurzaam nutriënten gebruik en die
hier een actieve bijdrage aan willen leveren.
De jaarlijkse contributie bedraagt 3.000,- euro per lid.

Contact
Nutrient Platform
p/a Netherlands Water Partnership
Postbus 82327
2508 EH Den Haag
T: 070 304 3700
F: 070 304 3737
E: info@nutrientplatform.nl
I www.nutrientplatform.org
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innovatieprogramma
watertechnologie

Nieuwe watertechnologie slaat aan in Nederland,
het buitenland volgt
Het Innovatieprogramma Watertechnologie loopt eind 2011
af. Sinds de start in 2006 is veel bereikt. Het Technologisch
Top Instituut Watertechnologie Wetsus en de InnoWATORregeling zijn een groot succes geworden en Nederland staat
er op het gebied van innovatieve watertechnologie goed voor.
De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen
en de overheid heeft gewerkt en ook de mannen van de WIT
hebben hun sporen verdiend. Op het gebied van export liggen nu dan ook volop kansen.
“De afgelopen jaren heeft Nederland op het gebied van watertechnologie een grote sprong vooruit gemaakt. We hebben veel
innovatieve producten en diensten ontwikkeld en een proeftuin
waar innovaties getest en gedemonstreerd kunnen worden”, zo is
de stellige overtuiging van programmadirecteur Aleid Diepeveen
van het Innovatieprogramma Watertechnologie. “Het gaat er nu
om de innovaties in het buitenland weg te zetten. Van technology
push naar market pull. Als we erin slagen ze tot een internationaal
succes te maken, wordt het echt business en dat zal ook jongeren
enthousiast maken voor onze sector, nieuwe partijen aantrekken,
werkgelegenheid creëren en tot meer innovaties leiden”, aldus
Diepeveen.
Er liggen veel bouwstenen voor een vervolg, zo noemt Diepeveen
de visie Watertechnologie 2.0 en Water2020 en natuurlijk het
recente advies ‘Water verdient het’ voor Topsector Water. Het
denkproces moet nu vertaald worden in concrete acties. Acties
en maatregelen waarmee we weer een grote stap voorwaarts
kunnen maken zodat de Nederlandse watersector concurrerend
blijft op de wereldmarkt. “De verscheidenheid aan innovatieve
technologieën is groot en dat biedt een sterke uitgangspositie”,
zo is haar redenering. “Het zwaartepunt moet verschuiven naar
koopmanschap. De thema’s More Crop per Drop, Water for All
en Enabling Delta Life zijn daarvan een goed voorbeeld, het zijn
marktgerichte thema’s. De market pull is ingezet, nu komt het
aan op slimme uitvoering.“

Innovatieprogramma Watertechnologie
In 2006 is het Innovatieprogramma Watertechnologie gestart als
een samenwerking tussen het toenmalige ministerie van Economische Zaken en de watertechnologiesector. Vanaf het begin hebben
AgentschapNL, Technologisch Top Instituut Watertechnologie en het
Netherlands Water Partnership bij de uitvoering een belangrijke rol
gespeeld. Bekende onderdelen van het programma:
- Technologisch Topinstituut WatertechnologieWetsus (TTIW)
voor wetenschappelijk onderzoek;
- InnoWATOR-subsidieregeling voor technologie marktrijp maken;
- InnoWATOR garantiefaciliteit voor afdekken risico’s bij
eerste afnemer;
- Mannen van de WIT/Watertechnologie Innovatie Team voor
marktondersteuning

Contact
Netherlands Water Partnership
Bezuidenhoutseweg 2
2508 EH Den Haag
T 070 304 3735
F 070 304 3737
E info@nwp.nl
I www.nwp.nl
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Bedrijven sponsoren
duurzame waterpompen
Vele miljoenen zijn goedbedoeld besteed aan waterprojecten
in Afrika, maar wat heeft het tot nu toe opgeleverd aan echte
duurzaamheid?
De trieste balans is dat Afrika nu vol staat met kapotte handpompen die ongebruikt staan weg te roesten. Ruim 40% van
de pompen werkt niet meer. In droge gebieden zoals in de
Hoorn van Afrika loopt dit percentage op tot 80%.
De gebruikte pompen bleken niet opgewassen tegen continu
gebruik, reparaties zijn daarom steeds vaker nodig. Al gauw
worden deze te complex en te duur en is de pomp definitief
kapot… Hoe kan dit duurzamer?
Meer dan 150.000 kapotte pompen in Afrika moeten nu
vervangen worden door nieuwe pompen, want vervangen
is efficiënter dan opnieuw boren. Maar dan moet de nieuwe
pomp wel veel duurzamer zijn dan de oude.
Welke pomp is daarvoor het meest geschikt?
De Nederlandse innovatieve BluePump is een aantrekkelijk
alternatief, uiterst betrouwbaar, eenvoudig, solide en goedkoop in onderhoud met lokale middelen. Dát is duurzaam.
Bedrijven willen graag meehelpen
Gerichte hulp via het bedrijfsleven is vaak effectiever en
transparanter dan de traditionele hulp via organisaties en
overheden. Bedrijven zoals SANEX en AVEDA sponsoren
daarom FairWater voor een professionele rehabilitatie van
een kapotte pomp in Afrika à € 2.500, - per BluePump.
FairWater partners UNDP Millennium Village Project in
Tanzania en Oxfam in het droge Noord Kenia vervangen nu
ook kapotte pompen door de duurzame BluePump.
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www.fairwater.org

