zwavel en niet tot sulfaat,onder beperkte
aërobecondities.Het voorkomt verzuring en
levert een product datte hergebruiken valt."
"Bijbio-energiegaat het om de productie
vanelektriciteit met bacteriën,bij hergebruik
vanwater richten weonsop scheidenaande
bronen het verwijderen van microverontreinigingen en pathogenen.Bijhet verwerken
vanslib richten weonsop een technologie
met wormen."

Welkegedachteziterachter'scheiden
aandebron'?
Foto: Guy Ackermans.

CEES BUISMAN, HOOGLERAAR BIOLOGISCHE KRINGLOOPTECHNOLOGIE AAN DE UNIVERSITEIT VANWAGENINGEN:

"Involstrektnieuwe
denkrichtingen
werken"
In 2003 was het 40jaar geleden dat aan de toenmalige Landbouwhogeschool
Wageningen de leerstoelWaterzuivering officieel werd ingesteld met Pieter
Fohr alseerste hoogleraar. In dejaren ervoor was een groep studenten al
begonnen aan deze nieuwe studierichting Xl-b, Cultuurtechniek, specialisatie
waterzuivering. Een interessante bloemlezing vertelt over deze 40jaar onderwijs
en onderzoek in de waterzuivering*. Inde loop derjaren werd Waterzuivering
verbreed tot Milieutechnologie, thans geleid door twee hoogleraren: Wim
Rulkens (zie H 2 0 nr. 1) en Cees Buisman. Deze laatste istevens wetenschappelijk
directeur van het onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden, een instituut
dat op zal gaan in het nieuw te vormen Technologisch Top Instituut Watertechnologie.Verslag van een gesprek met hem in het Biotechnion in Wageningen,
waar tot laat in de middag grote bedrijvigheid heerste.

Watisjouwleerstoel?
"Ikben hoogleraar biologische kringlooptechnieken,eenaparte leerstoel naast
de leerstoel milieutechnologie vanWim
Rulkens.SamenvormenzijdesectieMilieutechnologie.Zericht zich niet per definitie
op water alleen.Wehebben vier werkterreinen:zuivering vangassen,bio-energie,
waterzuivering en bodemregeneratie.Op
dezegebieden zijnaio's bezig met promotieonderzoeken,intotaal opdit moment40."

Dekkenjullie hetbasisveldvande
waterzuiveringnogaf?
"Wel inhet onderwijs,niet inhet onderzoek.
Inhet onderwijs bestedenwe uiteraard
aandacht aande basale technieken
indeafvalzuivering,de verwijdering
vandeorganische stof met oxidatiebedden enactiefslib,maar alsontwikkelingsveld beschouwen wedat alsklaar
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onderzoek.Verdereoptimalisatie van
dit soort technieken latenwij overaan
hbo-instellingen.Daarnaast houdt Mark
van Loosdrecht zichaandeTU-Delft
vanuit Milieubiotechnologie bezigmet de
biologische verwijdering van stikstof en
fosfaat."
"Wij richten onsvooralop nieuwe
technieken voor hetterugwinnen van
mineralen,hernieuwbare energieen
waterhergebruik. Bijhet terugwinnen van
mineralen gaat het bijvoorbeeld om het
voorkomen vandeemissievan sulfaten en
zware metalen.Afvalwater dat deze stoffen
bevat,wordt behandeld met methaan,
waarbij het sulfaat reduceert tot sulfide.Met
demetalen worden vervolgens metaalsulfidesgevormd ofdewaterstofsulfide wordt
geoxideerd tot zwavel.Beide eindproducten
lenen zichvoor hergebruik. Ander voorbeeld
isdebiologische oxidatievan sulfides tot

"Alsjevacuümtoiletten toepast in plaats
vande normale watertoiletten,kunje de
fecesendeurinegescheiden houden van
hetandereafvalwater uitdewoning.Je
verzamelt dan ineenbeperkt volume,één
liter per spoelbeurt,50procent vandeCOD,
90procent vande nutriënten envrijwel alle
medicijnresten,ookde restanten vande
anticonceptiepil.Dewijde verspreiding van
die laatstetwee in het milieu iseen steeds
groter wordende bron vanzorg."
"Alsje installaties maakt waaropje minimaal
500 huizenaansluit, kunjedaarin die
afvalstoffen geconcentreerd economisch
behandelen.Jekunt deenergieen het
fosfaatterugwinnen,je hebt 30 procent
minder drinkwater nodig,krijgt dus ook
minder afvalwater en bovendieneenveel
minder vervuilde stroom grijswater."
"We kijkenverder of hetzinvol isom in de
keukenafvalversnijders toete passenen
dieafvalstroom aan het'zwarte'watertoete
voegen.Waterzuiveraars hebben zich hier
altijd tegen verzet,maar in het buitenland
wordt daaranderstegen aangekeken.Wij
onderzoeken hetwetenschappelijk op vooren nadelen en mogelijkheden."

Isditscheiden vanafvalstromen
realistisch?
"In Nederland lijken nieuwe woonwijken
enziekenhuizen en dergelijke geschikt;
bestaandewoningen en kantoren niet.
Daar isoveralde watercyclus-infrastructuur
aanwezig.Datzullen wevoorlopig zolaten.
Maar ineen landalsChina bijvoorbeeld
worden nuenorme stedengebouwd.
Energie isduur,goedwater isschaars en
ontzouting vanzeewater staatvoor de deur.
Jekunt perwoonblok een installatie ineen
garagezetten.Alsje nog meer versnijders
toepast, hebjeookgeengroenbak meer
nodig.InSneek loopt eenproef met 35
woningen.Wewillen daargaan werken
met eennieuw proces,waarbij voor de
stikstofverwijdering geenCODmeer
verbruikt wordt.Wezetten 50procent van
deammoniak om innitriet,dat weer wordt
omgezet instikstofgas.Voordeel isdat alle
CODvergast kanworden tot methaan enje
duseenveelgroteregasopbrengst krijgt.
Alsmensende heledagthuis zijn,krijgje
vijf liter water per persoon perdag met een
gunstigetemperatuur om tevergassen.In
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eenvolgend vatwordt hetfosfaatteruggewonnen.Voor deverwijdering vande
rest-CODpassenweeen membraanbioreactor toe.Verwijdering van medicijnen
kanzonodig apart met UV-behandeling
enaansluitend koolfiltratie.Voor de grote
stroom vanhet anderegrijswater moetje
apart naar deoptimale zuiveringstechniek
kijken."

Watdoenjullie metwormen?
"Wehebben het hier over wormen die in
water leven,dus niet over bodemwormen.
Bekend wasdat wanneer bepaalde wormen
afvalwater alsvoedingsstof gebruiken,
eenrestslibontstaat,wormenpoep,dat 50
procent droger isdangewoon sliben50
procent minder droge stof bevat.We hebben
eentechnisch concept ontwikkeld waarbij
dewormen met hun kop inhet slibzitten en
daar het afval nuttigen en met hun uiteinde
in het water endaarinderestdeponeren.
Daarproberen we nueen toepasbare
techniek vantemaken."

Hoemakenbacteriënelektriciteit?
"Eenmicrobiologische brandstofcel bestaat
uit twee compartimenten:een anaëroob
deel met deanodewaarop de bacteriën
zitten enorganisch materiaal dat wordt
omgezet inkooldioxide,H+ionen en
elektronen éneenaëroob deel met de
kathode en het zuurstofhoudende water.
Beidesectieszijngescheiden door een
membraan.Deelektronen bewegen zich
alselektrische stroom naarde kathode,
dewaterstofsulfide-ionen passeren het
membraan envormen daar met de zuurstof
watermoleculen."
"Dezecelwerkt nu nogop de omzetting
vanacetaat,maarook omzetting van ander
organisch materiaal moet mogelijk zijn.Het
rendement van het proces isheel aantrekkelijk.Verbranding vanCH4met opwekking
vanstroom heeft een rendement van24
procent;dit proceseenrendement van60
procent.Weproberen toepassing nu verder
onder de kniete krijgen.Het bijzondere
vandit soort onderzoek isdat het volstrekt
nieuwe denkrichtingen zijn."

Waarkomendezeineensvandaan?
"Het principe vande microbiologische
brandstofcel wasvijfjaar geleden al ontdekt.
Erwasalleengeentoepassing bij bedacht.
Wij hebben altijd almultidisciplinair gedacht
engewerkt. Indit geval hebben wede
disciplines microbiologie, membraantechnologieenelektrochemie bijelkaar gebracht."
"Het toepasbaar makenvan nieuwe
technologie isvoor mijzelfook de uitdaging.
Ikben in 1961geboren in Badhoevedorp,
hebvan 1979tot en met 1985aande
Landbouwuniversiteit Wageningen
gestudeerd,dezestudierichting.Ikben
aansluitend in 1990bijGatze Lettinga
gepromoveerd op de biologische oxidatie

vanwaterstofsulfide tot zwavel.Dat proces
heb ikvervolgens bijdefirma Pâquesin Balk
(Fr.)verder ontwikkeld tot een technologie
die nutoegepast wordt bijde ontzwaveling
vanaardgasen biogas,bijde verwijdering
vanzware metalen uit afvalwater en bij
deverwijdering vanzwaveldioxide uit
rookgassen."
"In het afvalwater vandezinkfabriek in
Budelzitzinksulfaat.Vroeger werd dat
met gips neergeslagen.Datgaf enorme
afvalbergen.Nupast mendaar biologische
sulfaatreductie toe,waarbij pure zwavel
enzinksulfide ontstaan.Dat laatste kan
terug naardefabriek,het eerste isher te
gebruiken."
"In2003 ben ik deeltijdhoogleraar
geworden. Kortdaarna ontstondWetsus
en ben ikdaarwetenschappelijk directeur
geworden.Ikverdeel mijntijd nugelijk over
deuniversiteit inWageningen enWetsus.
Ikbeneeninnovator. BijPâques moeten
dekostenvanonderzoek en ontwikkeling
altijd terugverdiend worden inde markt.
BijWetsus isdat terugverdienen niet direct
nodig. Datgeeft eenander klimaat. Ikvoel
medaarinthuis.Ookin hetcontact met
jonge mensen.Bovendien kanikmet veel
bedrijven contacten onderhouden."

komt.Vande bedrijven komt 25procent,van
de universiteiten ook 25 procent en van het
Rijk50procent."

HoekomthetTTIeruittezien?
"Wetsusgaat op inditTTI.OnzeRaadvan
Bestuur,zakelijkdirecteur Johannes Boonstra
en ikzelfalswetenschappelijk directeur,
wordt de Raadvan Bestuur vanTTI.Erkomt
een RaadvanToezicht,bestaande uit negen
man:hoogstwaarschijnlijk viervertegenwoordigers van het bedrijfsleven (Norit,
Pâques,ShellenVitens),vier vertegenwoordigersvandekennisinstituten (Wageningen
Universiteit,UniversiteitTwente,Technische
Universiteit Delft en Kiwa)endaarboven een
onafhankelijke voorzitter."
"Wegaanwerken mettientot 20programmatafels,waaraande bedrijven die betalen
(maximaal acht pertafel) de onderzoekprogramma'svaststellen.Checken,inspireren
enfaciliteren ishun opdracht. HetTTIiseen
virtueel instituut,alleeneen samenwerkingsverband,geenapart gebouw. Maar het moet
sprankelend zijnen nieuw endat sprankelende moeten weerook inwetente houden.
Wegaandezeuitdaging voor vijfjaar aan.
Daarna bestaatdesgewenst weer ruimte
voor eenandereformule."

Hoeis Wetsusontstaan?

Krijgenjullie voldoendemensen?

"Het gesprek liepaljarenom in Leeuwarden
eenuniversitair centrum testichten.Eerst
metWalter vander Meer (Waterleiding
Maatschappij Friesland,laterVitens),
toen met hetVanHallInstituut erbij.We
hebben geld gevraagd,de universiteiten
inWageningen en
Twenteerbij betrokken,
een ondernemersplan
gemaakt met een
beginkapitaal vande
IK
Nederlandse OntwikkelingsMaatschappij ende
Kamervan Koophandel.
Margriet Nip,ex-Corus,
heeft veel bedrijven erbij betrokken en geld
verzameld.Eind2003vroeg Margreeth de
Boer of het niet ietsvoor mijwas.Daar heb
ikjaop gezegd.Uitgangspunt wasom de
universiteiten en het bedrijfsleven bij elkaar
te brengen.Enom universiteiten samente
laten werken,hebjeeen neutrale plek nodig.
Diekon in Leeuwarden gecreëerdworden.
Daarwasgeld beschikbaar."
"DenaamWetsus issamengesteld uit
'wetter',het Friesewoord voor water,en
'sustainability', het Engelsewoord voor
duurzaamheid.Inmiddels doet via Mark
van Loosdrecht deTU Delft ook mee.In
totaal 35bedrijven hebben zichaanWetsus
verbonden,waaronderVitens,Evides,Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe.Nuzijn we bezig met de
omvorming naar hetTTI-Watertechnologie.
Op Prinsjesdag istoegezegd dat gedurende
vijfjaar 14miljoen euro perjaar beschikbaar

"Water iseen belangrijk onderwerp in de
wereld.Jonge mensenzijn niet gek.Deaio's
komen uit de helewereld.De ontwikkeling
van het aantal bèta-studenten in Nederland
iswelzorgelijk.Ditjaar hadden we in
Wageningen intotaal 500 nieuwe studenten

ben een innovator"

tegenover 1.200in 1980.Aande studie
Rechtenzijn in Nederland maar liefst 3.500
studenten begonnen.Datgeeft aan hoe
weonsontwikkelen tot eenjuridiserende
maatschappij,terwijl deechte problemen
elders liggen.Indemastersfase stromen
gelukkig veel buitenlanders invan andere
universiteiten."
"InWageningen gevenwe nade propedeuse
allecollegesalinhet Engels.Op drie
wetenschapsgebieden horen wetot de
top 5vandewereld,alsenige universiteit in
Nederland.Aantrekkelijk dusvoor mensen
uit de helewereld."
Maarten Gast
Voormeer informatie: *)Zuiver water,40 jaar
waterzuivering in Wageningen. Tebestellen via:
Liesbeth.Kesaulya@wur.nl. Deprijs bedraagt 10
euro.
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