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TU T W E N T E W A L T E R V A N D E R M E E R :

"Dehypedatelk
waterprobleemmet
membranenopgelost
kanworden,isgelukkig
voorbij•.ff
NaastdeuntversiteitenvanDelft enWageningen levertookdeTUTwentesindszijnoprichtingeen
bescheidenbijdrageaandekennisoverwaterbehandeling enwaterkwaliteitsbeheer.Indejaren
zeventigwashetonderzoekgerichtopzakenalsdezuursto/overdrachtbtjbeluchtingsprocessenenhet
opstellenvanmodellenvoordekwaliteitsontwikkeling inoppervlaktewater.Sindsanderhalfjaar is
eennieuwerelatievandezeuniversiteitmetdewatersectorontstaandoordebenoemingvandr.ir.
WaltervanderMeer,binnenVitensdirecteurvandeBVLaboratoriumenProcestechnologie,tot
hoogleraarmembraanprocestechnologie.VerslagvaneengesprekmetheminhetkantoorvanVitens
inLeeuwardenmetzichtopeen[opendeband,diehetbeginisvaneenbijnavollediggeautomatiseerdeverwerkingvanwatermonsters.
HoebenjijhoogleraarinTwentegeworden?
"In 1992benikinDelft afgestudeerd in
dechemischetechnologie/ biotechnologie.
Toenwasikalvrijoud,wantikbeninX959
inAmsterdamgeboren.Naeenanalistenopleidinggingikopmijn 18ewerkenophet
RodeKruislaboratorium inAmsterdam.Ik
werktealsklinisch-chemischen medischbiologischanalistinhetkankeronderzoek.
Indeavondurenstudeerdeikaltijd.Opmijn
25erichtte iksamenmeteenmedicuseen
kleinbiotechnologisch bedrijfop.Maarik
hieldbehoefte aanverdereverdieping,aan

ïp^.göt

eerwetenschappelijke kenniseninzicht.
pmijn 29ezegdeik
mijnbaanopengingik
aandeTUD4ft studeren.Eçnmaal afgestudeerdwerdikals'R&Dengineer'aangesteldbij
een farmaceutisch
bedrijfin Leiden. Het
bedrijfmoestdrastischinkrimpen.Ikben
toen alsprocestechnoloogbij Watetleiding
Frieslandindienstgekomen,ineenvoormij
geheelnieuwvakgebied.In1995beniknaast
mijn werkaaneenproefschrift begonnen.
Op8april2003 promoveerdeikbijHansvan
DijkenJanSchippers.Onderwerp wasde
mathematische modelleringvan mem-

braanfilttatie.Ikhebhet Optiflux-concept
ontwikkeld,waaropsamenmetDHVenBtabantWateroctrooiisaangevraagd.Membraanmoduleswerdenaltijd vanéénkant
gevoed.Doordatvantweezijden tedoen,
kunnen zemeerwaterlevetenofkunje
dezelfde hoeveelheidwatetmetmindet druk
endusminderenergieproduceren."
Waaromwasdatnooiteerderbedacht?
"Ja,datheeft mijookontzettend verbaasd,wantjekuntmet tweebarmindet
hetzelfde resultaatbereiken.Deverklaringis
waarschijnlijk datde membraanfiltratie
ontwikkeldisvanuitde
ontzouting vanzeewatet,waatbij drukken
van50à60barworden
toegepast.Danistwee
barwinstrelatiefweinig.Bijdebehandeling
vangrondwater wotdt
gewerkt meteendrukvantienbarendan
telttweebarwinst wel."

"Nogvele

optimalisatiesla^ennodig

hijmembraantechnoloQie"

Wordtdezevindingveeltoegepast?
"Degrotelevetancierszijn nietblijmet
dezeuitvinding wantjekunt metmindet
installaties toe.Zeverziektinzekerezinde,
markt.Aandeanderekantbiedtzekleinere

bedrijven eenkanszichteondetscheidenen
datzieje nuookgebeuren."
NunogdestapnaardeTUTwente.
"Preciesvijfmaandennamijn promotie
benikgevraagdomdeeltijdhoogleraarte
worden.AandeTUTwentewasdoorMarcel
Mulder,hoogleraarentevenséénvande
grondleggersvanWetsus,veelkennis ontwikkeld overmembraantechnologieals
vormvanduurzame technologieinhetalgemeen.ToenMulderoverledenwas,koos
menvoormeerkoppelingen metdeprocestechnologie.Dooteenverbindingmetde
watersectorzoubevruchtingoverenweer
kunnenplaatsvindentussen membraankennisenkennisvanwaterbehandeling.Ik
hebnueenleerstoel membraanprocestechnologievoorééndagperweek,alsdeelvan
devakgroepmembraantechnologie,die
geleidwordtdoorMatthiasWesseling.Deze
vakgroepisweeronderdeelvande faculteit
vandeTechnische Natuurwetenschappen.
Hetiseenonderzoeksopdracht,ikgeefdus
geencollege,hooguitgastcolleges.Onder
mijn begeleidingzijn ernuvijfaio'saanhet
promoveren.Daarvanwerkenervierbij
WetsusenéénbijdeTUTwente.Dataantal
vanvijfwordtbinnenkort zelfszes. Het
mooievandecombinatiemetmijn werkbij
Vitensisdatwijwelzo'n 10à15maninde
R&D-functies aanhetwerkhebben, maar
datwijzelfnietzijn toegerust voor fundamenteelonderzoek,maarnuweldebasisinformatie daarvoorkunnen leveren."

Waarrichthetonderzoekvandezeaio'szichconcreetop?
"Omnunietineenlangeopsommingte
vervallen,moetikeerstietsoverWetsuszeggen.Wetsusisopgezetomhetonderzoekvan
WageningenenTwentetecombinetenop
neuttaai terrein.Doordeaanwendingvan
noordelijke ontwikkelingsgelden isWetsus
inhetnootden terechtgekomen.Datsamenspeltussenbeideuniversiteitenziejeinde
meesteonderzoeksprojecten getealiseerd.
Tweeaio'sopéénkamer,éénuitTwente,één
uitWageningengevenmeersynergiedan
afstemming tussentweevakgroepeneensper
maand.Vandevijfaio'swerkenervierbij
Wetsus.GuilloSchraderpromoveerteind
maattopdetoepassingvannanofiltratie bij
hetpolishenvaneffluent vanrwzi's.Hij
bestudeerdedemembraantechnologie hiervan,zijnWageningsecollegadebiologie.PerryvanderMarelwerktaandevervuilingvan
membranen inMBR-installaties.Hij kijkt op
hetniveauvanporiënendeeltjes naatde
aanhechtingvanbacteriën,naardeinvloed

erggroot,maarofditleidt totmeer studenten,moetnogblijken.Ookworden lagere
scholenhiernaartoegehaald.Kinderen krijgeneenscheikundedoos meenaarhuis.De
TUTwenteisheelactief,heeft ookeen hechterelatiemet hetbedrijfsleven inderegio."
Hebbenjullieequivalenteninhetbuitenland?
"InAkenwordtveelonderzoekgedaan
naardetoepassingvanmembtanen bijde
drinkwaterbereiding ende afvalwaterzuivering.Leuvenwerktvooralaanhetmodellerenvanmembraanprocessen. Singapore
heeft ookeenaantalmembranologen."

WakervanderMeer.

vandeporiëngrootte,naardeinvloedvanhet
membraanmateriaal.Vanuit Wageningen
kijktmennaardeinvloedvandesamenstellingvanhetactiefslib.Sandra Bruinenberg
gaatdebiofouling vanmembranen in drinkwatersystemen onderzoeken.Zij bestudeert
hetvervuilingsprocesopmicroschaal.Vanuit
Wageningen kijkt eencollega-aioopDNAniveaunaarhetmicrobiologisch proces.Iets
anders isonderzoekdatEllenvanVoorthuizendoetnaarkleinschalige afvalwaterbehandeling(vanééntotmaximaal20woningen)
metmembraanbioreactoren. Toepassingsmogelijkheden verwachtikdaarvooralbij
industrieën,nietdoordebesparingophet
waterzelf maardoorhetbesparenopkosten
vanontharding, temperatuurverhoging en
lozingen.Maardetoepassinghangtookaf
vandemanierwaaropeenlandeenproblematiekbenadert.InJapanbijvoorbeeld heeft
elkewolkenkrabber zijn eigenMBR-installatie.Nietomdatdatefficiënter is,maarom
andereredenenzoalshetaldannietgebruikenvanschaarsegrond voorleidingenofde
kansopaardbevingen.Alleendevijfdeaio,
(IkennaNgene),werktaandeTUTwente.We
gaandaarapparatuur benutten,dietotdusverregebruikt isomopnanoschaal onderzoektedoen.Dezewordtnu ingezetomde
Vervuilingvanmembranen indewaterbehandelingtebestuderen.Welkedeeltjes veroorzakendevervuiling?Hoerakenporiën
verstopt?Hoeisdatprocestebeïnvloeden?
Datonderzoekgaatnu beginnen."

Wetsuslijkteen,goede/ormule.
"Ja,Wetsusbestaatnudriejaarenontwikkeltzichsnel.Belangrijk isdatwenu met
z'nallenookgoeduitdediscussieoverhet
technologisch topinstituut (TTI)komen.Een
controversetussenKiwaenWetsuslevert
nietsop.Beideinstituten kunnen elkaarjuist
aanvullen.Inmiddelszitindezediscussieook
hetbedrijfsleven aantafel.Totdusverre
warenhetalleendekennisinstituten.Inhet
samenspelmethetbedrijfsleven zitdeuitdaging.WehebbeninNederlandenormveel
kennis.Kijkmaarnaarhetaantalvoordrachtenopcongresseninhetbuitenland.Diekennisbrengtechterheelweinigop.Zeleidt
nauwelijks totafzet vanNederlandseproducteninhetbuitenland.Datmoetveelbeter."
Iservoldoendeaanbodvanstudenten?
"Hetaantalstudenten intechnische studiesissterkafgenomen. Membraantechnologieisnogredelijk intrek.Zo'n20studenten hebbendiein hun pakket.De
biomedischekantspreektvooralaan.Toepassingvoorkunstmatige ledematen bijvoorbeeld, kunsthuid."
Doenjuüieietsommeerstudentenaantetrekken?
"Ja,erisveelaandachtvoor voorlichting
aanleerlingenvanhetVWO,metnamein
hetvierdetotzesdejaar.Klassenworden uitgenodigd,elkeleetlingkanervaringopdoen.
Hetvraagtontzettend veelinzetvandeTUkant.Hetenthousiasmevandeleerlingenis

Ziejeeengroterolvoordemembraantechno!o,gie
indewereldwaterproblematiekwe^ele^d?
"Gelukkigisdehypedatelkwaterprobleemmetmembranen oplosbaar is,voorbij.
Membranen kunnen toegepastworden in
specifieke situaties.Hetblijft eenrelatief
gecompliceerde techniek,diezekernietoveralingezetkanworden.Zevraagt bovendien
veelenergie,dielangnietaltijd beschikbaar
is.Enzecreëerteenrelatiefgrote reststroom
waarvooreenoplossinggevonden moet worden.Haargrotekracht,eenfysische methode
dieallestegenhoudt, ismeteenhaarzwakte.
Membranen houden allestegen,leveren heel
schoonwater,maarcreërenweleenconcentrast,waarvooreenoplossinggevonden
moetworden.Lozinginwaterofinde
bodem.Hetisinprincipeeen reststroom
vangewonestoffen. Hetiszekergeen kernafval.Maarhetisweleenprobleem, waarvooreenoplossingmoet zijn."
Werkenjullieaandeconcentraatproblematiek?
"DeTUTwenteindirectviaWetsus;binnenWetsusishetondetdeelvanhet thema
'zoutwater'.AlsVitenskijken wenaareen
grondwaterzuivering metmembranen onder
anaërobeomstandigheden.Degedachteis
danomhetconcentraat terugtebrengen in
bodemlagen waardezestoffen vannatureal
ineenhogereconcentratieaanwezigzijn.In
feitewordendemodulesdie40jaargeleden
ontwikkeldzijn voordeontzoutingvanzeewaternogsteedsongewijzigd toegepast.Om
meercapaciteittekrijgen zetmen meer
installatiesneer.Opschalingiszekermogelijk,maardieeistopallefronten eenandere
procesopzet.Datmoetookanders kunnen.
Debenodigdedruk wordtsteedslager,maar
ookdaarmoetnogveeltewinnenzijn.De
relatietussendegrondstofvandemembranenendebiofouling isnognauwelijks in
beeld.Erzijn nogheelwatoptimalisatieslagenuittevoerenvoordezetechnologie
echtwereldwijd breedtoepasbaaris.Daar
leverenweeenbijdrageaan." f
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