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Tekst: Rob Schoon

Water lost alles op
De wellicht meest bekende eigenschap van water is het
oplossende vermogen. Grote hoeveelheden stoffen lossen in meer
of mindere mate op in water en daar maken we in het dagelijkse
leven maar al te vaak gebruik van. Als u de bijdragen in deze
marktwijzer doorneemt, valt echter een vernieuwde eigenschap
van water op, het andere oplossende vermogen. Niet voor
stoffen, maar voor problemen in de wereld zoals de wereldvrede,
energievraagstukken en de opwarming van de aarde.

Een aspect wat de komende jaren ook steeds meer aandacht vergt,
is de riolering. Grote delen van het Nederlandse rioolstelsel zullen
in de komende 5 tot 10 jaar vervangen moeten worden. Met
de klimaatveranderingen (vaker intense buien) en toename van
bebouwing en bestrating zijn keuzes nodig om al het vrijkomende
water af te voeren, zonder het oppervlaktewater te vervuilen.
Geen overstort meer, efficiënte rioolwaterzuivering en ook tegen
zo laag mogelijke kosten, een mooie uitdaging.

Water is de spil van het leven, want zonder water is er immers
geen leven. En omdat water zo belangrijk is, beheerst het in
hoge mate ons leven. Een greep uit de aan water gerelateerde
ontwikkelingen waar we de komende tijd mee te maken krijgen.
Hevige neerslag, overstromingen, de waterwet, energieopslag,
legionella, energiebesparing, de omgevingsvergunning,
samenwerking, ontwikkeling en duurzaamheid. Elke
ontwikkeling heeft direct of indirect met water te maken en de
diverse belangenorganisaties, stichtingen en brancheorganisaties
hebben alle hun eigen visie en vraagstukken.

Naast de energiedragende eigenschappen van water is afvalwater
op korte termijn een energieleverancier. Het bedrijfsleven wekt
al jaren biogas op door anaerobe zuivering van afvalwater.
Waterschappen, die te maken hebben met veel minder vervuild
water, onderzoeken samen of het mogelijk is meer energie te
winnen uit het zuiveren van afvalwater dan dat het kost, een
energiefabriek. Wat begon als een futuristische wens lijkt meer een
meer te resulteren in een haalbaar en realistisch zuiveringsconcept.

Het meest opmerkelijk is wellicht de opmerking dat water
de oplossing is voor het behoud en/of herstel van vreedzame
verhoudingen tussen bevolkingsgroepen over de hele wereld.
Water dus als oplossing voor onenigheid en jarenlange strijd. Dan
gaat het wel over schoon en drinkbaar water en daar ligt een grote
rol voor Nederland. De in ons land aanwezige kennis over water
is een exportproduct van grote waarde en de kennis neemt steeds
verder toe.
De harde scheiding tussen overheden, leveranciers, gebruikers en
verwerkers vervagen snel. Zo werken waterschappen in Brabant
met succes samen met de industrie om water zo doeltreffend en
goedkoop mogelijk te zuiveren. In Terneuzen is het effluent van
de rioolwaterzuivering door zelfs een grondstof geworden voor
gebruik als proceswater. Samenwerkingen waar iedereen wat aan
kan hebben, omdat iedereen gebaat is bij schoon en betaalbaar
water.

In een tijd waar het op het financieel-economische vlak zeker
niet mee zit, staat de waterwereld dus allerminst stil. En dat is
goed, want zoals al eerder gesteld: water lost alles op. En juist
nu iedereen minder te besteden heeft, moeten we doorgaan
met ontwikkelen van vernieuwingen en/of verbeteringen in
onze waterwereld. Innovatieve, praktijkgerichte en betaalbare
oplossingen van watervraagstukken zijn overal toepasbaar,
waarmee we een goede bijdrage kunnen leveren aan de
leefkwaliteit op deze wereld.
Naast de 3 P’s van Planet, People, Profit, gebruiken wij
bij WaterForum de 5C’s van Content, Communities,
Communications, Commerce en Customer.
De C van Crisis vertalen wij liever in Creëren, Combineren en
Creativiteit.
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De kwaliteit van water is wereldwijd een probleem. Er is een grote behoefte aan oplossingen op het gebied van
watertechnologie. Met het Innovatieprogramma Watertechnologie geven de Nederlandse overheid en watersector een impuls
aan de ontwikkeling en afzet van watertechnologie. Dit gebeurt binnen de thema's drink- en industriewatervoorziening,
afvalwatertechnologie, sensoring en monitoring en interactie natuurlijke systemen.
Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt het programma met 80 miljoen euro. Hiervan is 35 miljoen euro
bestemd voor de ontwikkeling van excellente kennis en 45 miljoen euro voor R&D in de vorm van subsidies.
Iedere ondernemer met een innovatief idee kan zich aansluiten bij het Technologisch Top Instituut Watertechnologie of
bijvoorbeeld subsidie aanvragen bij SenterNovem, agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Watersector innoveert,
export verdubbelt!
De wereld op zijn kop
Stel u heeft een idee en bent ervan overtuigd dat dit de
waterwereld op zijn kop zet, maar er moet nog wel veel
onderzocht worden. Klop dan aan bij het Technologisch Top
Instituut Watertechnologie Wetsus. Zij koppelt bedrijfsleven en
wetenschap aan elkaar. Bedrijven betalen dan slechts een deel
van het wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt toegepast wetenschappelijk onderzoek afgestemd op de vragen uit de markt.
Subsidie voor een goed idee
Het innovatieprogramma zet onder andere in op het verkleinen van de time-to-market van innovatieve ontwikkelingen. Om marktintroductie te kunnen versnellen is de
InnoWATOR-subsidieregeling ontwikkeld. Deze regeling
ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van ideeën tot
marktrijpe prototypes en is gericht op zowel nationale als
internationale samenwerking.
Vertrouwen in innovatieve oplossingen versterkt!
Als gebruiker van watertechnologie vraagt u zich misschien af
of het vertrouwd is om te kiezen voor een innovatieve oplossing. SenterNovem heeft nu als onderdeel van het Innovatieprogramma Watertechnologie de zogenaamde Garantiefaciliteit
ontwikkeld. Deze regeling ondersteunt leveranciers wanneer er
zich na oplevering van een eerste innovatieve praktijkinstallatie,
technische problemen voordoen. Concreet subsidieert de
Garantiefaciliteit de onverhoopt te maken herstelkosten. Dit
om te zorgen dat de innovatie alsnog voldoet aan de afspraken
die u als gebruiker met de leverancier heeft gemaakt.
Dus geen reden meer om te twijfelen. U kunt met een gerust
hart kiezen voor innovatieve oplossingen.
Succes op de buitenlandse markt
Het initiatief voor export ligt uiteraard bij u als ondernemer. De
EVD biedt ondernemers met internationale ambities ondersteuning bij internationaal ondernemen. Daarnaast zijn er bij de
EVD verschillende op watertechnologie toegesneden subsidies.

SenterNovem
Als u wilt weten wat SenterNovem voor u kan betekenen
kijk dan op www.senternovem.nl/watertechnologie of neem
contact op met het Informatiepunt.
Telefoonnummer 030 - 239 35 33.

www.watertechnologie.com
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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 en regionale waterveiligheid.

Herbezinning op en herijking van
te varen koers van STOWA
De afgelopen tijd stond voor STOWA vooral in het teken
van herbezinning op en herijking van de te varen koers. Wat
betreft de kennisontwikkeling werden enkele belangrijke
kennisprogramma’s afgerond, kwamen andere in een nieuwe
fase en werden nieuwe programma’s gestart.
Begin 2009 verscheen onder de titel ‘Koers 2009-2013’ de
tussentijds gewijzigde strategienota. De wijziging betreft
vooral de manier waarop de opgedane kennis bij regionale
waterbeheerders wordt verankerd. Dit zal meer aandacht
krijgen. Om deze reden heeft de nieuwe nota als ondertitel
‘Van onderzoek halen naar kennis brengen’ meegekregen.
Het programma van STOWA staat sterk in het teken van
vernieuwing, optimalisatie en adaptatie. STOWA besteedt
meer dan 40% van haar jaarlijkse onderzoeksbudget aan
innovaties. Het gaat dan om innovaties op alle werkterreinen
van de regionale waterbeheerders.
Op het terrein van waterveiligheid is STOWA sterk betrokken bij het publiekprivate project ‘IJkdijk’ IJkdijk is een
‘speeltuin’ waarbij via grootschalige demonstraties fundamentele kennis wordt opgedaan over faalmechanismen van
waterkeringen en tegelijkertijd ervaring wordt verkregen
met innovatieve technieken als sensoren. Het eerste grote en
inmiddels afgeronde project betrof macrostabiliteitsfalen.
Een tweede grote proef betreft ‘Piping’ (falen door uitstroom
van zand uit de dijk) is inmiddels met succes afgerond.
STOWA heeft verder in samenwerking met Nederlandse en
Duitse partners aan de ontwikkeling van het Flood Information and Warning System (FLIWAS) gewerkt. Dit is een
breed gedragen ondersteunend systeem dat overheden helpt
beslissingen te nemen bij hoogwater en daaruit voortvloeiende dreigende calamiteiten. FLIWAS werd in november 2008
succesvol getest in de landelijke hoogwater- en calamiteitenoefening ‘Waterproef ’. Dit leidde ertoe dat Staatssecretaris
Tineke Huizinga en vervolgens het Kabinet het gebruik van
dit systeem als coördinatie-instrument voor alle waterbeheerders hebben aangewezen.

Op het gebied van (afval)waterzuivering besteedt de
STOWA veel aandacht aan verbetering van bestaande en de
ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken, waarmee
de Kaderrichtlijn Waternormen kunnen worden gehaald.
Naast nageschakelde zuiveringstrappen zoals filtratie in combinatie met koolfiltratie mag de ontwikkeling van de aërobe
korreltechnologie niet worden vergeten. Deze technologie
(Nereda) is een innovatieve ruimte- en energiesparende zuiveringstechnologie met meer dan uitstekende zuiveringsrendementen. Vorig jaar werd in dit publiekprivaat project een
mijlpaal bereikt. Waterschap Veluwe, één van de waterschappen die net als STOWA, DHV en TU Delft betrokken is bij
dit project, nam eind 2008 het principebesluit om op rwzi
Epe de eerste full scale reactor te bouwen. Met dit besluit
komt het project in een volgende, uitdagende fase.
Op het terrein van sanitatie, zuivering en hergebruik werkt
STOWA reeds jaren aan andere concepten met als doel om
naast zuivering vooral stoffen terug te winnen en te hergebruiken. Op 32 plaatsen in Nederland wordt via demonstraties hiermee ervaring opgedaan. Vaak betreft het dan het
scheiden van stromen aan de bron. Dit is echter niet altijd
het geval. Op het gebied van medicijnverwijdering uit afvalwater is met de afronding van de eerste fase van het project
Pharmafilter (het zgn. proof of principle) een eerste stap gezet
op weg naar een kansrijk concept voor integrale verwijdering
van ziekenhuisafval. Het concept wordt op praktijkschaal geïmplementeerd bij de vernieuwing van het Reinier de Graaf
gasthuis in Delft.
Op watersysteemgebied werkt STOWA aan technieken om
Nederland KRW-proof te maken. Genoemd kan worden de
peilgestuurde drainage, waarmee natuur wordt gespaard,
het watermilieu verbetert en landbouw mogelijk blijft. Ook
werkt STOWA hard om samen met zes universiteiten kennis
te vergaren op het gebied van ‘maatregel/effect relaties’ om zo
beter onderbouwd benodigde maatregelen te bepalen.
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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)

Gezamenlijke horizonscanning
voor en door de héle watersector
Voortdurend leren en aanpassen
Wat zijn de consequenties van de kredietcrisis voor (investeringen in) de watersector? Wat betekent vergrijzing voor het
personeelsbeleid in de verschillende waterorganisaties? Welke
mogelijkheden of risico’s brengen nieuwe nano- en biotechnologieën met zich mee? Heeft de consument specifieke wensen
en (hoe) moeten we daarop inspringen? Wat zijn de gevolgen
van de interventies die de Deltacommissie in 2008 heeft voorgesteld? De wereld om ons heen verandert voortdurend en
veel van de nieuwe ontwikkelingen raken ook 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. De 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, waterschappen en provinciale waterafdelingen
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 louter 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 in
verdergaande mate voor een organisatie worden onderzocht.
Op 1 oktober 2009 heeft de 2e DWSI denktanksessie
plaatsgevonden waarin de vertrekpunten achter de lange
termijnvisie voor de Waterketen centraal stonden, met
ondersteuning van filosoof en schrijver/ columnist Rob
Wijnberg. De 1e denktanksessie op 24 april jl. stond in
het teken van de kredietcrisis en de effecten hiervan op de
watersector. Hier was de bekende econoom Prof. Arnold
Heertje te gast. Op 27 november 2009 wordt i.s.m. Waternetwerk een landelijke trenddag georganiseerd met ‘glocalisering’ (think global, act local) als thema en directeur van
IWA Paul Reiter als keynote speaker. Denktanksessies zijn
exclusief voor deelnemers aan DWSI. Kijk voor meer informatie en deelname op www.horizonscanning.nl.
Dutch Water Sector Intelligence
www.horizonscanning.nl
dwsi@kwrwater.nl
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Zorg voor de gemeentelijke watertaken

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. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
- Vanaf november 2009 loopt de campagne ‘Goed
rioolgebruik’ met spotjes op tv en radio van Postbus 51 en
hierop aansluitende voorlichting door gemeenten 		
en waterschappen. De campagne is een initiatief 		
van VROM en V&W in het kader van Nederland leeft 		
met water. Stichting RIONED organiseert de campagne
voor gemeenten en waterschappen.
- Stichting RIONED zal een visie uitbrengen over
stadswaterkwaliteit.
- In 2010 vindt de landelijke Benchmark Rioleringszorg 		
plaats bestaande uit het nationale overzicht Riolering in
Beeld en leertrajecten van groepen gemeenten.
- Stichting RIONED is actief betrokken bij het tegengaan
van het wegwerpen van reinigingsdoekjes door het toilet.
De fabrikanten ontwikkelen een test voor het
doorspoelbaar zijn van vochtige toiletdoekjes. Doekjes die
niet door de test komen, krijgen een logo ‘niet in het toilet
werpen’.
- Het onderzoek van RIONED richt zich op de thema’s 		
extreme neerslag, beheer van rioleringsvoorzieningen en
stelselkeuze.
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 van de stichting 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 €1,2 miljard. Stichting RIONED laat onderzoek
uitvoeren, stelt kennis beschikbaar en fungeert als vraagbaak.
Zij werkt samen met instellingen in binnen- en buitenland en
presenteert vanuit de inhoud van de rioleringszorg adviezen
en visies in verschillende commissies en overleggen.
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 en dergelijke. De website voor de vakgenoten is
www.riool.net. Vier keer per jaar verschijnt RIONEDnieuws
met berichten en actualiteiten voor begunstigers en andere
betrokkenen.
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 en bibliotheken 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 gratis brochure Riool in Cijfers staan nog veel
meer 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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Wie zal ontkennen dat het moeilijke tijden zijn? Waarschijnlijk niemand. De
waterbehandelingsbranche heeft als iedere andere branche last van de financiële
crisis. Voor bedrijven is het moeilijk het hoofd boven water te houden. Helaas is dit
niet iets waar we als waterbehandelaars veel aan kunnen doen. De financiële dobber
waar de economie op drijft valt buiten de expertise van onze branche. Verder
kunnen we eigenlijk alle vormen van waterbehandeling aan. Als branchevereniging
zien wij voor de waterbehandelingssector dan ook nog altijd een bruisende
toekomst tegemoet.

Aqua Nederland, sprankelend
de toekomst tegemoet
Aqua Nederland, de vereniging voor waterbehandelingsbedrijven
Aqua Nederland is de branchevereniging voor leveranciers
in de waterbehandelingssector. Waterbehandeling is voor
Aqua Nederland, het bewust biologisch, chemisch of fysisch
veranderen van de eigenschappen van water. Er zijn in Nederland veel bedrijven die zich op één of andere wijze met
waterbehandeling bezighouden. Met meer dan 70 bedrijfsleden, bestaande uit kennisinstellingen, adviesbureaus en
leveranciers van additieven, chemicaliën en apparatuur voor
waterbehandeling, is de waterbehandelingssector sterk vertegenwoordigd.
Aqua Nederland is een zeer actieve vereniging. Veel leden
boeken gezamenlijk mooie resultaten. In werkgroepen werkt
men aan thema’s als:
- Zwembadwater
- Hergebruik van water
- Normalisatie
- Milieu wet- en regelgeving
- Legionella en
- Public relations
Actuele thema’s worden op de voet gevolgd en zo nodig direct
opgevolgd.
Nederland en Europa
Vanuit de werkgroepen speelt Aqua Nederland bijvoorbeeld
een rol in discussies over legionella wetgeving en de toelating
van biociden. Omdat deze onderwerpen niet enkel binnen
de grenzen van Nederland een grote rol spelen is Aqua Nederland tevens actief binnen Aqua Europa. Vanuit dit platform worden de belangen op Europees vlak behartigd.
Veel van de genoemde beleidsonderwerpen spelen op lange
termijn. Als brancheorganisatie richt Aqua Nederland zich
ook op het nu. 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 gaat, van 16 t/m 18 maart

2010, voor de vierde keer plaatsvinden. Dit evenement belooft zeker weer een groot succes te worden en verwacht volgend jaar meer dan 200 standhouders. Voor leden van Aqua
Nederland is het deelnemen aan de Aqua Nederland vakbeurs natuurlijk extra voordelig. Inmiddels staat deze beurs
bekend als dé waterbehandelingsbeurs voor Nederland.
Toekomst
In 2010 bestaat Aqua Nederland 20 jaar. De voorbereidingen voor de lustrum activiteiten zijn reeds begonnen.
Daarnaast initieert Aqua Nederland in de periode 2009 2010 nieuwe activiteiten. Aqua Nederland vertegenwoordigt
veel kennis en kunde die ze graag deelt met anderen en met
name met de klanten van haar leden, de gebruikers. Daarom
zal Aqua Nederland meer gaan doen aan het communiceren
met de gebruikers. Het staat voor Aqua Nederland vast dat
de belangen van de gebruiker en de belangen van haar leden
voor het grootste deel hetzelfde zijn.
Aqua Nederland gaat verder dan het bieden van marketingfaciliteiten om contactmomenten met gebruikers te creëren.
"Het gaat ook om maatschappelijke en politieke vraagstukken met een branchebreed belang. Aqua Nederland ziet voor
de waterbehandelingsbranche grote kansen in onderwerpen
als bijvoorbeeld waterkwaliteit, waterhergebruik en water en
energie". Voorbeelden hiervan zijn onderwerpen als waterkwaliteit, waterhergebruik en water en energie.

aqua

nederland
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DWSI organiseert de trenddag onder auspiciën van Waternetwerk. Beide
organisaties hebben kennis en het delen daarvan hoog in het vaandel staan.
Waternetwerk als kennisplatform, DWSI als denktank. Waternetwerk bundelt
kennis en ervaring uit uiteenlopende vakgebieden, verspreidt die en breekt
discussies open. DWSI bespreekt relevante externe ontwikkelingen op het
gebied van maatschappij en technologie en gaat na wat deze betekenen voor
de watersector. Binnen DWSI staat sociaal leren centraal.

De trenddag
Sociaal leren
Sociaal leren is ook de leidraad bij de trenddag. Presentaties
door deskundigen worden afgewisseld met werksessies. Bij
de werksessies komen deelnemers in kleine groepen aan
cafétafeltjes bij elkaar om te praten over onderwerpen die er
echt toe doen. De tafelsamenstellingen wisselen regelmatig,
evenals het gespreksonderwerp. Zo komen de deelnemers
met veel verschillende gesprekspartners en onderwerpen in
contact en ontstaat een zeer levendige gezamenlijke dialoog.
Dialoog
Voor Waternetwerk is die dialoog essentieel. Werkterreinen
van de waterprofessional vloeien steeds meer in elkaar over en
traditionele verschillen vervagen. Bovendien zijn transport en
zuivering van afvalwater en bereiding, distributie en gebruik
van drinkwater allemaal schakels in dezelfde keten. Actuele
maatschappelijke thema’s, zoals klimaatverandering en de in
de VN afgesproken millennium development goals, raken iedere
waterprofessional. Samenwerken en van elkaar leren wordt
nationaal én internationaal steeds belangrijker wordt.
Inspirerend platform
Waternetwerk slaat een brug tussen de diverse disciplines in
het werkveld. Leden komen vanuit de industrie, de overheid
en kennisinstellingen. Juist deze variatie maakt Waternetwerk tot een inspirerend kennisplatform. Waternetwerk is
onafhankelijk en kan watergerelateerde problemen en ontwikkelingen op een objectieve manier aankaarten. Of af en
toe eens een steen in de vijver gooien. Waternetwerk verkent
geen gebaande paden, maar nog niet uitgekristalliseerde
thema’s.
De beste manier om kennis, ervaringen en praktische weetjes
uit te wisselen, is tijdens persoonlijke ontmoetingen. Daar
is bij de verenigingsactiviteiten alle ruimte voor. Trends
worden gesignaleerd en opzienbarende innovaties worden
besproken. Leden kunnen ‘over de vakgebieden heen’ netwerken. Dat is de toegevoegde waarde van Waternetwerk.
Daarmee is Waternetwerk niet alleen een bron van kennis

maar ook een onmisbare schakel in de ontwikkeling van de
watersector.
Activiteiten
De leden van Waternetwerk organiseren allerlei evenementen
zoals congressen, symposia, workshops, studiedagen, internetplatforms en excursies. De bijeenkomsten hebben een
actueel thema en een laagdrempelig en interactief karakter.
Het verenigingsbureau ondersteunt die ideeën en faciliteert
de activiteiten.
Ook verzorgt Waternetwerk twee magazines, H2O en Neerslag. H2O is het breed georiënteerde en toonaangevende
vakblad voor de watersector. Het tijdschrift geeft actuele
informatie over watervoorziening en waterbeheer. Neerslag
is een blad speciaal voor de leden van de secties en richt zich
vooral op de operationele aspecten van de waterzuivering en
het waterbeheer.
Internationale contacten
Waternetwerk onderhoudt nauwe contacten met zusterverenigingen in het buitenland en ondersteunt ze onder meer
door het uitwisselen van kennis, ervaring en cursusmateriaal.
Waternetwerk is lid van de International Water Association
(IWA) en is vertegenwoordigd in het Nederlands Comité
van deze wereldorganisatie. Waternetwerkleden kunnen
tegen gereduceerd tarief lid worden van IWA. Verder zijn
we onder meer vertegenwoordigd in de Water Environment
Federation (WEF) en het Water Institute of Southern Africa
(WISA).

Waternetwerk
de fusievereniging van KVWN en NVA
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
www.waternetwerk.nl
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Overheid en bedrijfsleven moeten de handen ineen slaan om gezamenlijk water- en energiebeheer
op bedrijventerreinen te optimaliseren. Als het aan staatssecretaris Huizinga ligt, is het stimuleren
van duurzaam en doelmatig watergebruik een van de speerpunten van het Nationaal Waterplan.
In het ontwerp van het Nationaal Waterplan kondigt de staatssecretaris aan dat ze belemmeringen
voor duurzaam ondernemen wil wegnemen. Dat is een welkome stap. Hoe kan de staatssecretaris
ondernemers meer ruimte bieden om te ondernemen op het gebied van water?

Ruimte voor duurzaam en
doelmatig watergebruik
De omgevingsvergunning komt eraan, maar ook in 2010
moeten nogal wat bedrijven nog steeds over een aparte lozingsvergunning beschikken. De Waterwet gaat administratieve lasten voor ondernemers verminderen. Een voorbeeld:
bedrijven die lozen op het gemeentelijke riool hoeven daar
niet een aparte lozingsvergunning voor te hebben. Dat is
logisch, omdat water niet anders is dan andere milieuaspecten als bodem en lucht, die al veel langer onder één milieuvergunnning vallen. Maar ook onder de Waterwet moeten
bedrijven die rechtstreeks op oppervlaktewater lozen daarvoor een extra vergunning hebben. Dat betekent een onnodige belasting voor ondernemers. Bij de behandeling van de
Invoeringswet voor de Waterwet net voor het reces dreigde
het overigens toch nog mis te gaan: tientallen bedrijven extra
zouden onder de Waterwet toch nog een lozingsvergunning
moeten hebben. Gelukkig was de Kamer alert.
In het internationaal bekroonde zoetwaterproject in Terneuzen werken industrie en overheden samen. Het project
maakt de regio minder afhankelijk van de aanvoer van zoet
water van buiten. Voor het Zeeuwse Kamerlid Koppejan
(CDA) en zijn coalitiegenoot Boelhouwer (PvdA) was de lozingsheffing op het hergebruikte stadswater een doorn in het
oog. Op hun voorstel koos de Kamer voor een vrijstelling
van dit innovatieve project. VEMW steunt dit wegnemen
van belemmeringen en vraagt de staatssecretaris om een stap
verder te gaan. De motivatie achter de verontreinigingsheffing is niet langer valide, nu puntbronnen vergaand zijn gesaneerd en aan strenge Europese eisen voldoen. Een volledige
vrijstelling van lozingen van gezuiverd water draagt concreet
bij aan het versterken van de concurrentiepositie.
De staatssecretaris kan de komende periode een flinke stap
vooruit maken om de concurrentiepositie van internationaal
concurrerende bedrijven te versterken. De voedingsmiddelensector vraagt om een actief beschermingsbeleid voor industriële winningen voor menselijke consumptie. Verder moet
de staatssecretaris op korte termijn inzetten op meer doel-

matigheid in de afvalwaterketen. Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat een bedrijfsmatige aanpak van
riolering en zuivering honderden miljoenen euro’s bespaart.
In Noord-Brabant hebben de gezamenlijke waterschappen
met de Brabantse Vereniging voor Industriewater laten zien
dat industrie en overheden van elkaar kunnen leren als het
gaat om flexibele bouwmethodes. De besparingen die dat
oplevert moeten ten goede komen aan burgers en bedrijven.
Dat versterkt de concurrentiekracht van vitale economische
sectoren.
Zakelijke gebruiker
VEMW geeft stem aan de belangen van de zakelijke watergebruiker. Tijdens de op locatie georganiseerde Waterdag
in oktober 2009 staan de praktische consequenties van de
nieuwe Waterwet centraal. Vertegenwoordigers uit verschillende industriële sectoren wisselen kennis en ervaringen uit,
waarbij ook ingegaan wordt op gevolgen voor vergunningseisen. Ondernemers vinden actuele informatie over eisen,
belastingen en tarieven op de VEMW-website.

VEMW
Woerden
0348 – 484.350
www.vemw.nl
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Aqua for All koppelt geld en kennis van Nederlandse partijen aan water&sanitatie
projecten in ontwikkelingslanden. A4A voegt daar eigen expertise, cofinanciering en
een groot netwerk aan toe. Dat leidt tot resultaten die tellen voor de allerarmsten.
Het Safi Sana concept is door A4A ontwikkeld ism DHV, SHELL, CORAM en
waterschap Regge&Dinkel en STOWA/LeAF. Het 3R concept van Acacia, Rain en
Meta Meta wordt door A4A en anderen gefinancierd. Algenproductie is een van de
door A4A gefinancierde demo’s in een groot UNEP programma.

Aqua for All:

financier in slimme allianties
We wisten al dat water belangrijk is voor menselijk leven,
voor natuur, voor landbouw en economie en nu dus ook
voor duurzame energie productie. De Nederlandse rwzi’s
gaan functioneren als energiecentrale volgens onderzoekers
van de waterschappen. Algen op rioolwaterzuiveringen worden niet meer bestreden maar gekweekt als duurzame grondstof voor biodiesel. De krant Metro citeerde een euforische
minster Koenders die in Zuid-Afrika een mobiel toilet van
Landustrie officieel in gebruik nam “waarmee poep en pis
wordt omgezet in elektriciteit en mest.” TNO ontwikkelt
een zwartwater-bio batterij. De World Water Prize gaat dit
jaar in Stockholm naar dr.Bindeswar Pathak, stichter van de
Sulabh foundation die publieke toiletgebouwen runt in India door en voor de armen en rijk wordt van de opbrengsten
uit biogas en mestproductie uit de beerputten.
In de gigantische sloppenwijken van de vele kuststeden op
het zuidelijke halfrond worden betaalbare alternatieven gebouwd die riolering als de 20e eeuw oplossing van het westen
tot ouderwets, waterverslindend en nutriënten verspillend
degraderen. Het Safi Sana concept kent biogaswinning als
een van de economische drivers.
De huidige (3e) economische crisis vertoont volgens zeggen van trendwatcher en futuroloog Adjiedj Bakas hetzelfde
fenomeen als de voorgangers: innovatie krijgt weer een kans.
Het mag (moet) anders. Het was Einstein al die zei dat problemen niet opgelost kunnen worden met dezelfde manier
van denken die tot die problemen heeft geleid. Gouden
tijden dus voor vernieuwing. Pilots worden demo’s, demo’s
worden kickstarters , kleinschalige oplossingen via duurzame
multipliers repliceerbaar.
Het ketendenken ligt hieraan ten grondslag. Sanitair producent CORAM gaat douchewater recyclen, interessant voor
gebieden met waterschaarste. Zeep multinational Unilever
maakt coagulatiemiddelen om waswater in India 2x te
gebruiken. Kunstmestfabrikanten bevorderen aanbod van
sanitaire voorzieningen als bron voor duurzame meststof

voor stedelijke landbouw. En het pharma filter mengt aan de
bron. Over paradigma shifts gesproken.
Na 10 jaar discussie over de ernst en omvang van klimaatverandering door het broeikas effect wordt nu nutriënten
schaarste de nieuwe milieu uitdaging. Fosfor raakt op. Maar
onmisbaar als meststof in de landbouw die zich uitgedaagd
ziet door voedseltekort, bevolkingsgroei, biodiesel markten
en waterschaarste. Hergebruik van urine en feces wordt daarmee nog interessanter, niet alleen voor biogaswinning.
En last but not least. Regenwater wordt een strategische
factor van betekenis, onmisbaar als aanvulling op grondwater en belangrijke suppletie voor irrigatiewater. Maar ook
volop in de aandacht bij erosiebestrijding, overstromingen en
droogte crisis. Het 3Rconcept (retention, recharge, re-use)
gaat (met veel Nederlandse knowhow) een speerpunt worden
in menig waterplan.
De markt voor al die dingen ligt natuurlijk op het zuidelijke
halfrond, Afrika en Zuid Oost Azië. Het front van aanbieders is al gevormd. Wie BoP-economie begrijpt (principles
of the Base of the Pyramid, markteconomie voor 4 miljard
consumenten met een inkomen van minder dan 4 dollar per
dag) is spekkoper.
So hurry up as past is near.

Sjef Ernes
Aqua for All
www.aquaforall.nl
info@aquaforall.nl
Het waterhuis, Groningenhaven 7
Nieuwegein
Postbus 1072
3430 BB Nieuwegein
030-6069621
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De Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (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 aan de 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.

SKIW: Gezamelijk optrekken bij
kennisuitwisseling!
Industriële bedrijven zijn zich de laatste jaren steeds meer
gaan concentreren op de kerntaken, waarbij nevenactiviteiten zijn uitbesteed aan derden. Hierdoor is weliswaar de
focus op en kennis van het eigen product toegenomen, maar
is er steeds minder kennis in 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 bijdraagt 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 breed publiek van industriële watergebruikers. Tijdens het tweejaarlijks watersymposium en de halfjaarlijkse
Op-Weg-Naar-Huis (OWNH)-bijeenkomsten biedt SKIW
aan zowel leveranciers als gebruikers van waterbehandelingsapparatuur een platform om van elkaar te leren. Nieuwe
ontwikkelingen in de markt, wetgeving en opgedane praktijkervaring worden gedeeld. Daarbij staan vooral aspecten
als betrouwbaarheid en beschikbaarheid van nieuwe ontwikkelingen centraal. Door kennisoverdracht tussen markt en
eindgebruiker komt werkelijke innovatie tot stand.
SKIW & Partnerships
Het ontwikkelen en toepassen van doorbraaktechnologie
waarmee verschillende doelen gerealiseerd kunnen worden
vereist een integrale aanpak op basis van samenwerking tussen kennisinstituten, producenten van innovatieve producten,
industriële eindgebruikers en de overheid. Aan de kant van
de technologie-ontwikkeling is met deze samenwerking al een
veelbelovend begin gemaakt, waarbij SenterNovem een stimulerende rol speelt. 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.
Daarom heeft SKIW in 2008 het initiatief genomen voor het
organiseren van een ‘voorzittersoverleg’ van relevante organi-

saties die actief zijn op het gebied van watertechnologie en
-innovatie. Als resultaat hiervan zijn de volgende kansrijke
samenwerkingsgebieden benoemd:
- Onderzoek & studie
- Belangenbehartiging
- Innovatie en
- Kennisnetwerken
SKIW ziet hierin een nieuwe rol voor de stichting en wil een
toegevoegde waarde leveren door de synergie in industrieel
waterland optimaal te benutten door het faciliteren van samenwerking van partijen in de watertechnologie. Dit moet
leiden tot een vrijwillig (maar niet vrijblijvend) netwerk,
financieel ondersteund door deelnemende partijen, waar
geen wonderen van mogen worden verwacht maar dat wel
een aanwijsbare bijdrage levert aan het benutten van zoveel
mogelijk synergie.

SKIW
Zoetermeer
088-4008565
secrerariaat@skiw.nl
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Water is van vitaal belang voor de papierindustrie en bruist van de energie.
Een waardevol product dat het verdient om steeds opnieuw onder de loep
genomen te worden zodat het steeds efficiënter ingezet kan worden. Op deze
manier kan niet alleen het verbruik maar ook het gebruik steeds verder worden teruggedrongen. Dit wordt ook onderkend door de Europese politici en
als gevolg van angst voor waterschaarste komt het steeds vaker op de politieke
agenda. De verwachting is dat de ontwikkeling van het onderwerp ‘water’ in
Europa nog sneller zal gaan dan de afgelopen jaren met CO2. Ook de VN
heeft al uitgesproken dat tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen eind
dit jaar water een van de belangrijkste onderwerpen gaat worden.

Water bruist van energie
De Nederlandse papier- en kartonindustrie is al lange tijd bezig met allerlei projecten rondom water. Vrijwel onopgemerkt
worden verbeteringen geïmplementeerd die het uitgangspunt vormen voor verdere projecten. Zo lopen er momenteel
proeven op het gebied van waterhergebruik, het opwaarderen
van proces- en afvalwater, maar ook voor het steeds slimmer
omgaan met energie op de proceswaterzuiveringsinstallatie.
Het zou echter nog innovatiever kunnen door ook zoveel mogelijk rekening te gaan houden met de cradle-to-cradle (C2C)
gedachte. In het energietransitieproject dat als doel heeft dat
de branche in 2020 50% energie heeft bespaard, zit een programma met als titel ‘Without water’. In dit programma wordt
gezocht naar doorbraaktechnologieën. ‘Without water’ moet
in dit verband gezien worden als een metafoor waaronder een
keur aan water gerelateerde ideeën geschaard kunnen worden,
die direct of indirect ten gunste komen van de 50% doelstelling. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van (anaerobe)
proceswaterzuivering en algenkweek. Hierbij kan herbruikbaar
proceswater ontstaan en tegelijkertijd een organisch product als
bijvoorbeeld cellulose dat weer als vezel kan worden ingezet. In
dit samenspel gaat het afvalwater eerst naar een vergister, waar
een anaerobe zuivering plaatsvindt. Bacteriën zorgen dat de
organische stoffen uit het water worden verwijderd en daarbij
ontstaat biogas dat wordt verbrand in een WKK-installatie. Dit
levert vervolgens weer elektriciteit en CO2 op. Na een conventionele aerobe zuivering mogen de algen onder dosering van CO2
resten vervuiling (o.a. nutriënten) in het al vergaand schone
water aanpakken. De juiste keuze van het type algen is uiteraard belangrijk. In de komende decennia zal het principe van
C2C verder tot ontwikkeling en bloei komen. Toch wordt nu al
nagedacht over de volgende fase in het slim omgaan met steeds
schaarser wordende grondstoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een vraag als: kunnen we de waardevolle stoffen niet beter
uit de (oud)papierpulp halen voordat er papier van gemaakt
wordt? Op deze manier kan er namelijk efficiënter papier van
worden gemaakt, krijgen de afvalstoffen een waarde (bijvoorbeeld door teruglevering aan de leveranciers) en is afvalwaterzuivering niet meer nodig.

archief Koninklijke VNP

De ontwikkelingen in de papier- en kartonindustrie staan
dus niet stil. Immers, het kost energie om water uit het papier te halen en het bevat energie als het de fabriek verlaat.
Zonder water geen papier, maar dat water maakt de (energie-)kosten hoog, waardoor de industrie vanzelfsprekend
altijd op zoek is naar mogelijkheden om slimmer en efficiënter om te gaan met water.
Marco Diekstra
Secretaris milieu
Koninklijke VNP
020 – 654.3067
www.vnp-online.nl
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Water en vrede
Tijdens de Wereld Bank Water Week begin dit jaar hield
de Iraakse minister van Water Resources Rashid Latif een
boeiende inleiding over zijn land aan de Eufraat en Tigris.
Hij besteedde ruim aandacht aan de relaties met buurlanden
Turkije en Syrië en de onderlinge toedeling van het rivierenwater. Duidelijk werd dat water een factor van belang is voor
economische vooruitgang in het Midden Oosten. Mensen en
bedrijven hebben schoon drinkwater bikkelhard nodig. Maar
er zijn ook andere factoren, zoals de groei en regionale spreiding van de bevolking (incl. verstedelijking) en agrologistiek.
Uitdijende steden zonder voldoende voedsel en drinkwater
zijn haarden van onrust.

Wat mij betreft mag Nederland als eerste pleiten voor schone
rivieren als bronnen van welvaart en vrede. Nu we steeds
meer vaste gast aan de G-tafels van deze wereld worden, mag
aan die G-kracht ook wel onze X-factor ‘schoon drinkwater’
worden gekoppeld.
Theo Schmitz
Directeur Vewin

Ik moest aan Latif ’s betoog denken bij lezing van het artikel
Water for Peace van Stanley Weiss in de International Herald
Tribune van 14 juli. Als voorzitter van de Nationale Veiligheidsgroep van Amerikaanse CEO’s noemt Weiss drinkwater
als factor van betekenis bij de toekomstige ontwikkeling
van de Gazastrook. Naast nieuwe onderhandelingen over
waterverdeling in de regio pleit Weiss voor een wereldwijde
inspanning om drinkwater goedkoper en milieuvriendelijker
te produceren (desalination). Een thema dat zijns inziens ook
een centrale plaats moet krijgen in de Klimaatconferentie
eind 2009.
De betogen van Latif en Weiss markeren een nieuw tijdperk
waarbij schoon en betaalbaar drinkwater niet ergens onderaan de agenda van de mondiale beleidsmakers bungelt, maar
wezenlijk onderdeel uitmaakt van besprekingen over Diplomacy, Democracy and Development en een nieuwe wereldorde.
Het zou een terechte afsluiter van het VN-jaar van de Transboundary Rivers 2009 zijn als ‘Kopenhagen’ het onderwerp
‘schone rivieren’ zou agenderen. Want ik voorspel u: klimaat
en water zullen in deze eeuw het vraagstuk van internationale veiligheid gaan domineren.

Vewin
info@vewin.nl
www.vewin.nl
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Het lijkt erop dat duurzaamheid en milieu
onverminderd in de belangstelling blijven.
Juist nu er crisis is, zoekt men oplossingen in
duurzame technologie en milieu-investeringen. Voor de leden van de VLM zijn dit over
het algemeen positieve ontwikkelingen.

De Vereniging van Leveranciers
van Milieutechnologie
Als branchevereniging van leveranciers van milieutechnologie
zijn de belangen divers. De ruim 110 leden van de VLM beslaan vrijwel alle milieucompartimenten: water, bodem, lucht,
afval en duurzame energie. Veel innovatieve en internationaal
opererende bedrijven bieden een grote diversiteit aan oplossingen voor milieuproblemen. Steeds meer worden milieuproblemen geïntegreerd opgelost. Als er problemen zijn met afval,
spelen daarbij ook water, bodem en luchtproblemen. Binnen
de VLM vinden bedrijven partners om deze oplossingen aan
te kunnen bieden en gezamenlijk nieuwe markten te kunnen
ontwikkelen.
Wereldmarkt
De Nederlandse milieutechnologiemarkt is al jaren te klein.
De leden van VLM zijn dan ook voor het grootste deel van
hun omzet afhankelijk van export. Jaarlijks biedt de VLM vele
mogelijkheden om in het buitenland beurzen te bezoeken,
deel te nemen aan missies en kennis te maken met nieuwe
markten, potentiële klanten en partners. Voor de komende
perioden staat activiteiten gepland voor o.a. de Baltische Staten, Turkije, Kazakstan, Rusland, Hongarije, Griekenland,
Polen, Mexico, China, Canada en Duitsland.
Bij het organiseren van deze activiteiten staan de wensen van
onze leden voorop. Bij voldoende animo, spannen wij ons in
en helpen u op weg.
Locale uitdagingen
Voor Nederlandse ondernemingen zijn er natuurlijk ook nog
voldoende uitdagingen in onze eigen land. 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, handhaving
van milieuwet en -regelgeving en innovatieprogramma’s en
–subsidies hebben onze aandacht.
Via EUCETSA (European Committee of Environmental
Technology Suppliers Associations) vindt belangenbehartiging
plaats in Europa. Via EUCETSA praat VLM mee over onder-

werpen die later in Nederlands en andere Europese landen van
groot belang zullen zijn als het gaat om milieuwet- en regelgeving en het stimuleren van het gebruik van milieutechnologie.
Samen sterk
VLM is een brancheorganisatie van de vereniging FMECWM. Deze grootste ondernemersverenging in de technologische industriesector behartigt de belangen van ondernemers
op een professionele en krachtige wijze. Daar waar mogelijk
en nuttig voor de VLM-leden trekt de VLM gezamenlijk op
met de FME om de belangen te behartigen. Tevens werken we
samen met andere brancheverenigingen.
VLM werkt verder samen op het gebied van export met het
Netherlands Water Partnership, het Netherlands Soil Partnership, het Netherlands Waste Management Partnership en
Clean Tech Holland. En de organisatie heeft goede contacten
met de EVD en SenterNovem.
Veel belangstelling voor milieutechnologie
In de huidige tijd is er veel belangstelling voor milieutechnologie en duurzame technologie. Het is gebleken dat bedrijven
die in onze sector actief zijn vele malen per jaar benaderd worden om mee te werken aan enquêtes en onderzoeken. VLM
is inmiddels met enkele belangrijke partners bezig met het
opzetten van een groot brancheonderzoek in de milieusector.
Doel van deze aanpak is tweeledig. Ten eerste wil VLM de
bedrijven ontlasten van de vele onderzoeken en ten tweede
willen we de kwaliteit van de onderzoeken verbeteren. De
oplossing is gevonden in het bijeenbrengen van de belangrijkste spelers die zich bezighouden met onderzoeken binnen
onze sector. Inmiddels is dit ook op Europees niveau bekend
geworden en is er veel belangstelling op dit onderzoek later op
Europees niveau uit te gaan voeren.
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Een krimpende economie, massaontslagen, terugloop van orders. Het heeft allemaal weinig
invloed op het verwachte aantal onvervulbare vacatures dat over een paar jaar in de watersector ontstaat. Gelukkig werken al veel partijen in het Human Capital Water programma
samen aan het vergroten van de instroom en een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Maar dat kan en moet nog beter!

Crisis lost toekomstig dreigend personeelstekort in watersector niet op

Investeren in Human Capital
blijft hard nodig!
De economische crisis lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op de arbeidsmarkt in de watersector. De krapte op de
arbeidsmarkt is nu wel minder acuut, maar verwacht wordt
dat de tekorten na de crisis weer flink zullen oplopen. De
komende tien verlaat circa een miljoen mensen - de babyboomgeneratie - de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze enorme
uitstroom wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door
instroom vanuit de opleidingen. Een instroom die bovendien
steeds minder kiest voor een carrière in de techniek. Tel daar
de geringe bekendheid van de watersector bij op en er ontstaat een groot probleem. Eerder is al becijferd dat de watertechnologiesector afstevent op 8.000 onvervulbare vacatures
in 2012. Op dit moment wordt voor de deltatechnologiesctor een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd. De verwachting is
dat de problematiek hier een zelfde beeld zal geven als in de
watertechnologie sector.
Jong talent inspireren
Om de verwachte tekorten niet te laten ontstaan, moeten we
meer jong talent inspireren om te kiezen voor een studie of
een carrière in de watersector. Daarom is het noodzakelijk
dat waterorganisaties structureel samenwerken met het onderwijs. Alleen zo kan er meer aandacht gegenereerd worden
voor water, kan theorie beter aangesloten worden bij de
praktijk en kunnen jonge mensen een goed beeld krijgen van
de watersector als een interessant werkveld.
Om dat te bereiken hebben organisaties uit de watersector
gezamenlijk, onder coördinatie van het NWP, het Human
Capital Water programma opgezet.
Initiatieven in het land
Zo is een aantal werkgevers gaan samenwerken met het hoger beroepsonderwijs in de Dutch Delta Academy, die wordt
gekenmerkt door vraaggestuurd en innovatief onderwijs, dat
jonge mensen aanspreekt. In Twente zetten drie waterorganisaties samen met andere werkgevers en het ROC Twente een
nieuwe opleiding procestechniek op. Zo is een opleiding die
eerder door de school gestopt was, nieuw

leven ingeblazen omdat er een nijpend tekort ontstond aan
MBO-ers procestechniek. In de regio Utrecht loopt een pilot
waarbij leerlingen uit 6 vwo en 5 Havo hun profielwerkstuk
uitvoeren in de watersector. Hieraan doen 27 organisaties en
16 scholen mee, maar de interesse is vele malen groter. De
pilot wordt volgend jaar landelijk uitgerold. Voor het basisonderwijs worden in samenwerking met PABO’s huidige
en toekomstige onderwijzers enthousiast gemaakt voor het
onderwerp water en techniek. Want: hoe enthousiaster de
mensen voor de klas, des te groter de kans dat zij dit weten
over te brengen op kinderen. Human Capital Water werkt
ook aan een gezamenlijke voorlichtingscampagne die de
diversiteit van de sector laat zien en een blik werpt op ontwikkelingen in de toekomst. Uit onderzoek is gebleken dat
jongeren zich geen voorstelling kunnen maken van wat het
werken in de watersector nu precies inhoudt. En onbekend
maakt nu eenmaal onbemind.
Doe mee!
Het zijn slechts een paar voorbeelden van wat er al gebeurt.
Maar dat kan en moet nog meer en beter. Alleen als de
watersector de handen ineen slaat en werkt aan een gezamenlijke aanpak, kan het dreigende personeelstekort worden
voorkomen. En kan de watersector echt haar ambities waar
maken. Zowel nationaal als internationaal. Doe ook mee!
Netherlands Water Partnership
Human Capital Water
Renée Vergouwe
r.vergouwe@nwp.nl
070 – 3043715

