100-ideeënboek
Waternet 2020 klimaatneutraal

Themagroep Klimaatneutraal door Circulair Handelen
Stefan Mol, Gijs van der Meer en Enna Klaversma

Inleiding
“Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt, en de laatste generatie die er
iets aan kan doen.” Barack Obama – november 2015 – UN Climate Change Conference COP 21 - Parijs

Op het moment dat dit 100-ideeënboek verschijnt, is de inkt van het klimaatakkoord van Parijs net droog.
Een historisch akkoord, met de ambitieuze doelstelling om de aarde niet meer dan 1,5 graad te laten
opwarmen. 195 landen ondertekenden dit akkoord en gaan ermee aan de slag. In Nederland ligt een grote
verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven en bij de overheid, en dus ook bij Waternet.
Al in 2014 heeft Waternet met vooruitziende blik besloten om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent
concreet dat we dan 50.000 ton minder CO2 zullen uitstoten dan in 2013. Vanaf het moment waarop dat
besluit werd genomen hebben we ideeën verzameld om deze doelstelling te verwezenlijken. Dit 100ideeënboek is hiervan het hoopgevende resultaat: de totale potentie van de verzamelde ideeën bedraagt
maar liefst 1.800.000 ton. Een selectie van de meest kansrijke ideeën voor Waternet heeft een potentie
van 250.000 ton, vijfmaal onze CO2-uitstoot in 2013.
De ontwikkelingen gaan snel. Sommige ideeën uit dit boek zijn al gerealiseerd of worden op dit moment
uitgevoerd. De CO2-reductieteller staat eind december 2015 op 7.000 ton. We hebben dus nog 43.000 ton
te gaan in slechts vier jaar tijd. Een flinke versnelling is nodig en die lijkt met de ideeën in dit boek ook
mogelijk te zijn.
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U vindt in dit boek ideeën in vijf categorieën, aansluitend op het Klimaatneutraalprogramma K2020 van
Waternet:
•
Directe emissies primaire processen
•
Verbruiksproducten primaire processen
•
Elektriciteit (en andere vormen van energie)
•
Producten uit de primaire processen
•
Nieuwe nuts.
De ideeën zijn tot stand gekomen met hulp van vele collega’s uit alle sectoren en gelederen van Waternet.
We hebben de ideeën naar beste eer en geweten doorgerekend en geven ook per idee een
opvolgingsadvies. Dit boek en onze opdracht zijn daarmee echter niet af. Nieuwe ideeën zijn altijd
welkom, inzichten over onhaalbaar geachte ideeën kunnen veranderen en in 2020 zullen we de
klimaatverandering nog niet tot staan hebben gebracht. Er liggen nog grote uitdagingen voor ons.
Ondertussen hebben we met plezier aan dit boek gewerkt en we zijn er ook wel een beetje trots op. We
wensen u veel inspiratie en een klimaatneutraal 2020!
Enna Klaversma, Gijs van der Meer en Stefan Mol
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Directe emissies primaire
processen

WS + middelen

TopSurf

idee

4.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

Innovatieboek Rijnland

afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

De veenweidegebieden stoten door
veenoxidatie naar schatting 200 kton
CO2-equivalenten aan methaan en
lachgas uit.

TopSurf wordt gemaakt van bagger,
groenafval en de dikke mestfractie.
Het heeft grondverbeterende en (bij
gewassen) productieverhogende
eigenschappen. Verder is het geschikt
om gronden op te hogen en zodoende
bodemdaling tegen te gaan. Bovendien
vermindert het de broeikasgasemissie
door veenoxidatie.

CO2-reductie

Conclusie

• Schatting: 2% van 200.000 ton = 4.000 ton.
• Voor Watersysteem.

De vermindering van broeikasgasemissies in veenweidegebieden heeft een grote potentie.

Financieel

Aanbeveling

• Besparingen door het afremmen van bodemdalingen en het
lokaal verwerken van bagger.
• De omvang moet nog worden bepaald.

• Onderzoek de geschiktheid van TopSurf voor de toepassing
in veenweidegebieden.
• Organiseer bij positieve onderzoeksresultaten draagvlak bij
belanghebbenden voor deze toepassing.
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idee

Onderwaterdrainage
Jan Willem Voort

drinkwater

7.500 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

Aanleiding

Beschrijving

De CO2-uitstoot in veenweidegebieden
is vooral het gevolg van veenoxidatie.
Veenoxidatie treedt op bij een te lage
grondwaterstand en leidt tot verdere
maaivelddaling. Een te hoge grondwaterstand is echter ongunstig voor de
landbouw. Als het land op een andere
manier wordt gebruikt, kan dat leiden
tot minder CO2-uitstoot.

Bij onderwaterdrainage wordt niet
alleen water uit een watersysteem
afgevoerd, maar wordt in de zomer ook
water gesubinfiltreerd vanuit de drains
in de bodem. Hierdoor daalt de grondwaterstand aan het eind van de zomer
minder en treedt minder veenoxidatie
op, waardoor de bodemdaling wordt
gehalveerd.

CO2-reductie

• Eén millimeter maaivelddaling komt overeen met 2,26 ton
CO2-emissie per hectare. De CO2-emissies van veenweiden
bedragen circa 13 ton/ha/jaar.
• Elke millimeter minder bodemdaling in AGV-(veen)gebied
leidt tot 39 kton CO2-reductie. Waar onderwaterdrainage
(OWD) zinvol is kan worden geprioriteerd. De bodemdaling
bedraagt gemiddeld circa 5 mm/jaar (varieert van 0 tot 20
mm/jaar). Als in 10% van het veenweidegebied OWD wordt
toegepast bedraagt de CO2-reductie circa 7.500 ton/jaar.
• Voor Watersysteem.

Financieel
• De aanlegkosten bedragen circa 1.700 €/ha. Bij
grootschalige aanleg zullen deze kosten dalen.
• Circa 55 €/ton CO2-besparing.
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Conclusie
Onderwaterdrainage heeft potentieel grote meerwaarde voor
het waterschap en de landgebruiker.

Aanbevelingen
• Volg het onderzoek van HHNK (Groot Wilnis-Vinkeveen,
peilvak 9, 200 ha) en neem er ook aan deel. De bodemdaling wordt gehalveerd, maar niet stopgezet.
• Wijziging van het landgebruik in de veengebieden kan een
nog beter alternatief zijn.

Invloed van peil op CO2uitstoot in veenweiden
Anne Marieke Motelica

WS + middelen

5.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

idee

afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

De CO2-uitstoot in veenweidegebieden
is vooral het gevolg van veenoxidatie.
Veenoxidatie treedt op bij een te lage
grondwaterstand en leidt tot verdere
maaivelddaling. Een middel om invloed
uit te oefenen op de grondwaterstand
is een peilbesluit.

Als bij het peilbesluit rekening wordt
gehouden met de CO2-uitstoot kan
een hoger grondwaterpeil worden
vastgesteld.

CO2-reductie

• Geschatte reductie = 5.000 ton (= 10% van totaal).
• Voor Watersysteem.

Financieel
•
•
•
•

Investering - .
Jaarlijkse lasten/opbrengsten - .
x €/ton CO2-besparing.
Wél is maatschappelijk draagvlak (landbouwers) nodig.
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Conclusie
Waternet/AGV kan via een peilbesluit haar invloed uitoefenen
op de CO2-uitstoot .

Aanbevelingen
• Stel over CO2-reductie een notitie op, die zal dienen als
extra paragraaf in watergebiedsplannen. Dit is inmiddels
uitgevoerd.
• Ook bij het opstellen van een nieuwe peilnota kan de
invloed van het peil op de CO2 -uitstoot worden
meegenomen.

Moerascultuur op
veengronden
Winnie Rip & Tim Pelsma

drinkwater
idee

7.500 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

Aanleiding

Beschrijving

De CO2-uitstoot in veenweidegebieden
is vooral het gevolg van veenoxidatie.
Veenoxidatie treedt op bij een te lage
grondwaterstand en leidt tot verdere
maaivelddaling. Voor veehouders is
een hoge grondwaterstand ongewenst.
Maatregelen zoals vernatting of ander
landgebruik worden reëler als er
draagvlak komt.

Onderzoek alternatieve landbouwvormen, geschikt voor (langduriger) hoge
grondwaterstand: moerascultuur (riet
e.a. moerasplanten), vezelrijke gewassen (koeienvoer), instellen hogere zomerpeilen (kleinere drooglegging),
waardoor beweidingsperiode wordt ingekort. Zoek de meest voor de hand
liggende plekken en betrek hierbij boeren die al kampen met natte weiden.

CO2-reductie

• Als de bodemdaling in 5% van het veenweidegebied van
AGV wordt tegengehouden, levert dat een CO2-reductie
van circa 7.500 kton/jaar op.
• Het ene veen is het andere niet. Essentieel is het kiezen
van slimme plekken voor alternatieve landbouwvormen.
• Voor Watersysteem.

Financieel
• Investering: ?
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten.
• €/ton CO2-besparing.

8

Conclusie
Door op de veengronden andere landbouwvormen toe te
passen, kunnen broeikasgasemissies worden verlaagd.

Aanbevelingen
• Volg onderzoek van moerascultuur (e.a. landbouwcultures).
• Voer een lobby voor alternatieve landbouwcultures en werk
er (als Waternet/AGV) ook zelf aan mee.
• Voer een grond- en oppervlaktewateranalyse uit op het
veenareaal van AGV en bepaal op welke plekken de afbraak
het omvangrijkst is en het best kan worden geremd.

Op zoek naar minder
veenafbraak

idee

drinkwater

7.500 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

Tim Pelsma

afvalwater

Aanleiding

Beschrijving

De CO2-uitstoot (200 kton/jaar) in
veenweidegebieden is vooral het
gevolg van veenoxidatie en leidt
tot een vicieuze cirkel: klimaat
Droogte  afbraak  bodemdaling
 CO2-uitstoot klimaat.
• Kan veenoxidatie/bodemdaling
worden vertraagd met innovatieve maatregelen?
• Kan CO2 in het AGV-gebied
worden vastgelegd?

• Veengrond ongeroerd en nat houden,
waardoor de afbraak daalt. Bij graafwerk
het vrijkomende veen nat houden en na
afloop in de bodem bergen. Op veenweiden een afdekkende laag (klei, bagger,
zand) aanbrengen.
• Veen maken door plantaardig materiaal in
de bodem te bergen (inheien laagwaardig
hout van snelgroeiende boomsoorten).
• Levend veen, (tril)veen of verlanding is
een goede CO2-sink. Denk hiervoor ook
aan natuurvriendelijke oevers of rietland.

CO2-reductie

• Als de bodemdaling in 5% van het veenweidegebied van
AGV wordt tegengehouden, levert dat een CO2-reductie
van circa 7.500 ton/jaar op.
• Voor Watersysteem.

Financieel
• Investering:?.
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten.
• €/ton CO2-besparing.
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Conclusie

.
.

• Het fysiek afsluiten van veen reduceert de veenafbraak.
• Ook zijn er mogelijkheden voor veengroei of voor het
maken van veen via berging in de bodem.

Aanbeveling
• Verricht een haalbaarheidsstudie/literatuurstudie voor de
concepten “ongeroerd en nat”, “veen maken” en “levend
veen”.
• Ga daarbij direct op zoek naar coalities en pilots voor
praktijkervaring.

idee

Vrachtwagens op GTL
Tom Kind

WS + middelen

0 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Waternet krijgt misschien een boete,
omdat onze vrachtwagens te veel
luchtvervuiling veroorzaken.

Gas to Liquid (GTL) is een nieuwe
brandstof die zeer schoon verbrandt en
daardoor weinig luchtvervuiling veroorzaakt. GTL kan er voor zorgen dat onze
Euro III-vrachtwagens (emissienorm
1999) bijna voldoen aan de Euro Vnorm (emissienorm 2009).

CO2-reductie

• Geen. De productie van GTL kost 1,5 keer zoveel energie
als die van diesel. Volgens de well-to-wheel-formule leidt
dit tot een verslechtering van 5% ten opzichte van het
CO2-equivalent van diesel.
• Wèl leidt het gebruik van GTL tot een vermindering van de
uitstoot van koolwaterstoffen, fijnstof, stikstofoxiden (NOx)
en SOx.
• Voor Afvalwater.

Financieel
• Het betreft een besparing van € 180,- per boete per
vrachtwagen per dag = € 45.000 per vrachtwagen per jaar.
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Conclusie
Zoek uit of het kan en of het mag.

Aanbeveling
Stem af met Wagenparkbeheer en de gemeente Amsterdam.

WS + middelen

Generator op GTL
Tom Kind

0 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 202000
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Het team Milieutechnologie Water heeft
een nieuwe generator om betrouwbare
metingen in het veld te kunnen uitvoeren. Gezocht is naar een duurzame
brandstof voor deze generator, die
voor de omgeving zo min mogelijk
overlast veroorzaakt.

Er loopt een discussie over de vraag of
GTL een duurzamere brandstof is dan
diesel. Verschillende LCA’s (life cycle
assessments) leiden tot verschillende
antwoorden.

CO2-reductie

• Geen. De productie van GTL kost 1,5 keer zoveel energie
als die van diesel. Volgens de well-to-wheel-formule leidt
dit tot een verslechtering van 5% ten opzichte van het CO2equivalent van diesel.
• Wèl leidt het gebruik van GTL tot een vermindering van de
uitstoot van koolwaterstoffen, fijnstof, stikstofoxiden (NOx)
en SOx.
• Voor Afvalwater.

Financieel
• GTL is circa 10% duurder dan diesel.
• GTL biedt mogelijk voordelen wat betreft motoronderhoud,
doordat de brandstof schoner is.
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Conclusie
Ontwikkelingen wijzen in de richting van steeds duurzamere
GTL, door integratie met andere processen. Op termijn
wordt GTL mogelijk een interessante vervanger van fossiele
diesel.

Aanbeveling
• Volg de ontwikkelingen in de GTL-productie.
• Gebruik GTL als brandstof voor de generator vanwege de
voordelen voor de omgeving (verminderde uitstoot van
schadelijke stoffen). Doe daarmee ook ervaring op.

Verbruiksproducten primaire
processen

idee

EssDe® op rwzi West

WS + middelen

2.076 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

Enna Klaversma

afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Artikel H2O 9 maart 2015:
“Deammonificate in de
waterlijn met EssDe®”
(Energy Self Sufficient by
DEmon® ).

Het EssDe®-proces claimt dat deammonificatie in de “koude waterlijn” mogelijk
is, ondanks de trage groeisnelheid van
de deammonificerende bacteriën. Voor
het gebruik ervan is echter wel een
DEMON®-reactor op centraat nodig. De
rwzi Amsterdam West heeft (nog) niet
zo’n reactor.

CO2-reductie

• 30% minder beluchting.
• Afscheiding primair slib voor extra biogasproductie
(aanname: 10% extra primair slib en daarmee 5% extra
gas). Wel is PE nodig (poly-elektrolyt, een flocculant).
• Berekende reductie: ~2.076 ton CO2/jaar.
• Voor Afvalwater.

Financieel
• Investering Demon: ~1,4 M€ (oude opgave Grontmij).
• Aanname investering EssDe: ~0,5 M€.
• 40 €/ton CO2 besparing
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Conclusie
Volgens een snelle berekening is het EssDe ® -proces, in
combinatie met DEMON® interessant. Het levert een CO2besparing van 4% van de huidige uitstoot.

Aanbeveling
Praat eens met Grontmij en werk het idee iets verder uit. Het
wordt vooral interessant als thermische-drukhydrolyse (TDH)
(of vergelijkbaar) wordt geplaatst.

Organica-zuivering voor
rwzi Weesp
Enna Klaversma

WS + middelen
idee

244 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

De rwzi Weesp is de eerste rwzi van
Waternet die grootschalig wordt vernieuwd. Bij het vervangen van de
zuivering kan worden gekozen voor
het Organica-concept in plaats van
een conventionele zuivering. Dit leidt
tot energiebesparing en tot een
lagere slibproductie.

Een Organica-zuivering kost evenveel
als een conventionele zuivering. Hij
verbruikt echter minder energie en
produceert minder slib.

CO2-reductie

Conclusie

• 244 ton (0,5% van 50.000 ton).
• Voor Afvalwater.

De toepassing van een Organica-zuivering levert nauwelijks
CO2-winst op, maar kost niet meer dan anders.

Financieel

Aanbeveling

• Geen extra investering.
• Jaarlijkse opbrengsten: € 142.000 (energiebesparing en
minder slibkosten).
• -582 €/ton CO2-besparing.

Neem het Organica-principe mee in de aspectenstudie voor
de rwzi Weesp. Dit kan plaatsvinden buiten het K2020programma om.
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WS + middelen

Groene flocculanten
Enna Klaversma & Sabrina Koning

0 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Bij Stowa loopt momenteel onderzoek
naar de toepassing van groene
flocculanten (te gebruiken bij slibontwatering).

Momenteel wordt voor de ontwatering
poly-elektrolyt (PE) gebruikt. PE levert
een vrij grote voetafdruk op, omdat
het is gemaakt van aardolie. Ook
kunnen PE-resten terechtkomen in het
oppervlaktewater, waarin ze slecht
afbreken. Door het gebruik van groene
flocculanten (gemaakt van bijvoorbeeld
zetmeel) kunnen deze problemen
wellicht worden opgelost.

CO2-reductie

• Het aantal tonnen CO2-reductie kan nog niet worden
berekend, want er is nog te weinig bekend.
• De voorlopige aanname is echter slecht, omdat de GERwaarde (gross energy requirement) van groene flocculanten vergelijkbaar is met die van conventioneel PE. Bovendien is er misschien wel een grotere hoeveelheid van nodig.
• Voor Afvalwater.

Financieel
• Investering: laag (uitgaand van het gebruik van dezelfde
doseerinstallatie)
• De opbrengsten zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk
kosten groene flocculanten meer dan conventioneel PE.
• €/ton CO2-besparing: niet relevant.
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Conclusie
Met de voorlopig bekende GER-waarden lijken groene flocculanten geen CO2-winst op te leveren ten opzichte van conventioneel PE. Wel kan winst worden behaald voor de oppervlaktewaterkwaliteit.

Aanbeveling
Als het Stowa-onderzoek is afgerond, kan worden bekeken of
de bovenstaande conclusie moet worden veranderd. Is dat
niet het geval, dan is verder onderzoek binnen K2020 niet
nodig.

WS + middelen

Actieve kool van kokosnoot
Petra Scholte

900 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater
idee

Aanleiding

Beschrijving

De klimaatvoetafdruk van actieve kool
bedraagt 2.500 ton. Het zoeken naar
een duurzamer alternatief kan daarom
een grote impact hebben.

Actieve kool op basis van biomassa
(bijvoorbeeld kokosnoot) in plaats van
steenkool heeft een kleinere klimaatvoetafdruk. Bron: eigen LCA-studie.

CO2-reductie

Conclusie

• 900 ton CO2 (WPK + LDN)
• Voor Drinkwater.

Mogelijk is een vrij grote reductie ten opzichte van een kleine
inspanning. Wel lijken de kosten hoger.

Financieel

Aanbeveling

• Aanname: 10% duurder dan actieve kool uit steenkool, dus
~ €100.000 per jaar. Daarnaast kleine investering voor
omschakeling naar ander actieve kool (~ €100.000).
Totale jaarlijkse kosten: € 113.000.
• 129 €/ton CO2-besparing.

• Onderzoek de (meer)kosten van actieve kool op basis van
kokosnoot.
• Betrek de leveranciers bij de behoefte aan groenere actieve
kool.
• Bundel de krachten met andere (drinkwater)bedrijven in
een gezamenlijk inkoopprogramma.
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Verduurzaming
bouwmaterialen
Anne Marieke Motelica

idee

4.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

WS + middelen

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

De huidige klimaatvoetafdruk van
bouwmaterialen bedraagt 8000 ton. Er
spelen allerlei (markt)ontwikkelingen
die zijn gericht op duurzamere bouwmaterialen. Bovendien kan misschien
minder materiaal worden gebruikt.

Misschien is niet voldoende gezocht
naar duurzame alternatieven. Het is
bekend dat bouwmaterialen een flinke
klimaatvoetafdruk kunnen hebben.

CO2-reductie

• Schatting 50% reductie van huidige impact = > 4.000 ton.
• Voor Drinkwater/Afvalwater.

Financieel
De financiële gevolgen moeten door middel van onderzoek
worden vastgesteld.
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Conclusie
Het ontbreekt aan actuele gegevens om de klimaatvoetafdruk en de potentiële CO2-reductie goed in te schatten.

Aanbeveling
Onderzoek hoeveel bouwmaterialen Waternet toepast, wat
daarvan de klimaatvoetafdruk is en welke mogelijkheden er
zijn om deze terug te dringen.

Elektriciteit
Aanpassing emissiefactoren

Correctie van de CO2-reductie
van zon- en windprojecten
Jos van der Meer & Stefan Mol

idee

WS + middelen

18.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

drinkwater
afvalwater

Aanleiding

Beschrijving

De waardering van zelf opgewekte
elektriciteit uit zon en wind is waarschijnlijk te laag, waardoor deze
projecten onbedoeld te weinig prioriteit
krijgen.

Zoek uit hoe we zelf opgewekte groene
elektriciteit werkelijk moeten waarderen en daarmee de juiste prioriteit
geven aan deze projecten. De nieuwe
visie is dat zon- en windenergie in werkelijkheid grijze stroom van het elektriciteitsnet drukt en ook als zodanig
moet worden gewaardeerd.

CO2-reductie

• De impact van zon- en windprojecten bedraagt mogelijk
18.000 ton, ruim 1/3 van de klimaatvoetafdruk van
Waternet.
• Voor Drinkwater/Afvalwater.

Financieel
• Investering € 0.
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten € 0.
• 0 €/ton CO2-besparing.
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Conclusie
Zon- en windprojecten moeten opnieuw worden beoordeeld
op hun CO2-reductie.

Aanbeveling
Voer de beoordeling zoi snel mogelijk uit (Q1 2015) en
adviseer het programmateam en de directie hierover.

Inkoop betere groencertificaten voor elektriciteit en gas
Adriaan Knibbe

idee

8.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

WS + middelen

drinkwater
afvalwater

Aanleiding

Beschrijving

Elektriciteit en gas vertegenwoordigen
respectievelijk 8.800 en 1.260 ton CO2uitstoot. De huidige groene-stroomcertificaten kennen echter een restemissie. Windcertificaten hebben een
beduidend kleinere restemissie. Gas is
nog niet vergroend.

Vergroen elektriciteit en gas met certificaten met de minste restemissie.
Dit zijn windcertificaten en groengascertificaten. Neem als criterium ook
“additionaliteit" mee, zodat extra
windmolens en groengasinstallaties
worden gebouwd.

CO2-reductie

• 8.000 ton, ofwel 15% van de huidige klimaatvoetafdruk.
• Voor Drinkwater/Afvalwater/Watersysteem.

Financieel
• Investering € 0.
• Jaarlijkse lasten € 180.000 tot € 350.000, minder bij
voortschrijdende elektriciteits- en gasbesparing.
• 19 tot 44 €/ton CO2-besparing, afhankelijk van de
marktprijzen.
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Conclusie
Een CO2-reductie van 8.000 ton is direct haalbaar en deze
kan worden bekostigd uit de opbrengsten van andere
klimaatneutrale projecten.

Aanbeveling
• Blijf sturen op energiebesparing.
• Vergroen door middel van werkelijk groene certificaten.
• Let op “additionaliteit”: het bouwen van extra opwekkingscapaciteit bij de aanschaf van certificaten.

Elektriciteit
Energieproductie

100.000 zonnepanelen
Gijs van der Meer

idee

WS + middelen

13.527 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Waternet beschikt over voldoende
eigen terrein om 100.000 zonnepanelen te plaatsen. De uitdaging is
echter om de plannen daarvoor tijdig
gereed te hebben en ze voor de aanvraag van SDE-subsidie (Stimulering
Duurzame Energieproductie) op het
juiste moment in te dienen.

Plannen worden uitgewerkt voor alle
drink- en afvalwaterlocaties van
Waternet, waaronder Nieuwegein
(10.000 panelen), Weesperkarspel,
Horstermeer en Amstelveen.

CO2-reductie

Conclusie

• 15.000 ton CO2 (30% van Waternet-totaal = 50.000 ton).
• Voor Drinkwater/Afvalwater/Watersysteem.

Zonne-energie is een zeer aantrekkelijke manier van CO2reductie, die Waternet volledig in eigen hand heeft.

Financieel

Aanbeveling

• Investering 30 M€.
• Jaarlijkse besparing 758 k€.
• Bespaart € 50 per gereduceerde ton CO2.

Werk de plannen voor zonne-energie zo snel mogelijk uit en
implementeer ze op het gunstigste SDE-moment. Eind 2015
wordt er een plan opgeleverd wat hiervoor gebruikt kan
worden.
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Drijvende zonnepanelen
op de Waterleidingplas
Frank Smits

30.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

idee

Aanleiding

Beschrijving

Waternet zet stappen met zonne-energie. Door zonnepanelen op een drijvende constructie te plaatsen, komt een
enorme oppervlakte zoals de Waterleidingplas in aanmerking voor de productie van duurzame energie.

De Waterleidingplas beslaat ongeveer
100 ha. Met drijvende zonnepanelen
biedt deze oppervlakte plaats aan circa
55-80 MWp. Daarmee kan worden
voorzien in bijna 50 tot 75% van onze
elektriciteitsbehoefte. Dit heeft echter
wel invloed op de ecologie van de plas,
op de bijdrage aan de drinkwaterbereiding en op de KRW-doelstellingen.

CO2-reductie

• Circa 24.000-36.000 ton.
• Bijna 50%-75% van Waternet-totaal (= 50.000 ton).
• Voor Drinkwater.

Financieel
• Investering: circa € 90-130 miljoen.
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten: neutraal bij afnemende
investeringskosten en forse subsidie.
• Circa 0 €/ton CO2-besparing.
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Conclusie
Op dit moment is het nog niet mogelijk om deze maatregel
kostenneutraal te realiseren. De verwachting is wél dat ook
de prijzen van drijvende systemen zullen dalen. Dan biedt
deze locatie een enorme potentie om zonne-energie op te
wekken. Echter, vanuit de huidige inzichten lijkt dit lastig te
verenigen met de ecologie van de plas, met de bijdrage aan
de drinkwaterbereiding en met de KRW-doelstellingen.

Aanbeveling
Drijvende zonnepanelen meenemen in het plan voor grootschalige uitrol als optie voor de langere termijn. Onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn van drijvende panelen die niet
botsen met de eerdergenoemde aspecten.

Drijvende zonnepanelen
op de coagulatievijvers
Eric Baars

WS + middelen

1.900 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

idee

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Waternet zet stappen met zonneenergie. Drijvende zonnepanelen
bieden kansen in combinatie met
coagulatievijvers. Behalve zonneenergie bieden de zonnepanelen
ook beschutting, die er voor kan
zorgen dat de bezinking verbetert, waardoor de dosering van
coagulant kan worden
gereduceerd.

De coagulatievijvers op Nieuwegein en
Loenderveen hebben een groot oppervlakte.
Drijvende zonnepanelen kosten momenteel
meer dan een conventioneel systeem op de
grond of op een dak. Ook zijn de onderhoudskosten hoger. Daartegenover staan de
energieproductie en een lagere dosering van
coagulant. Ook kunnen PV-panelen drijven
op de bezinksloten bij defosfateringen bij het
toepassen van de boerenslootmethode.

CO2-reductie

• Circa 1.900 ton, waarvan 100 ton door de reductie van
coagulant.
• 3,8% van Waternet-totaal (= 50.000 ton).
• Voor Drinkwater (en mogelijk ook Watersysteem).

Financieel
• Investering: circa € 6.640.000.
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten: neutraal bij afnemende
investeringskosten en forse subsidie.
• Circa 0 €/ton CO2-besparing.
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Conclusie
Momenteel is het nog niet mogelijk om deze maatregel
kostenneutraal te realiseren. De verwachting is wel dat ook
de prijzen van drijvende systemen zullen dalen. Dan biedt
deze combinatie van zonne-energie en coagulatie een mooie
kans, waarbij nog een aantal zaken moet worden uitgezocht,
zoals de manier waarop baggerwerkzaamheden moeten
worden uitgevoerd. De CO2-reductie als gevolg van met name
de elektriciteitsproductie is groot.

Aanbeveling
Neem het idee van drijvende zonnepanelen mee in het plan
voor de grootschalige uitrol van PV-panelen en volg de
(prijs)ontwikkelingen en de subsidiemogelijkheden.

WS + middelen

SolaDijk

idee

1.200 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

Pascal Bos

afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

In het gebied van AGV/Waternet zijn
veel dijken, die door hun hellingshoek
geschikt zijn voor zonnepanelen.

De SolaDijk is een concept waarbij
zonnepanelen worden geïntegreerd in
betonnen elementen die worden
gebruikt voor de bekleding van dijken
en oevers, zoals in het SolaRoad
concept (zie foto links). In dit project
wordt het concept uitgebreid naar de
bekleding van oevers en dijken.

CO2-reductie

• 240 ton/jaar per km.
• Bij 50 km: 1.200 ton/jaar.
• Voor Watersysteem.

Financieel
De zonnepanelen voor de SolaDijk zijn naar verwachting even
duur als gewone zonnepanelen en hebben dezelfde capaciteit.
Er is dus sprake van een positieve businesscase.
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Conclusie
• Zoek uit hoeveel dijkhellingen geschikt en beschikbaar zijn
voor zonnepanelen.
• Schaal de toepassing op naar andere waterschappen.

Aanbeveling
• Inventariseer de beschikbare dijkhellingen.
• Voer de plaatsing van PV-panelen uit.
• Onderzoek meervoudig landgebruik.

Ultrahoogvacuümzonnecollectoren
André Hoogeland

idee

WS + middelen

360 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Het rendement van UHV-collectoren
ligt een factor twee à drie hoger dan
dat van de huidige generatie zonnecollectoren. Per collector wordt een
hogere temperatuur en een grotere
warmteopbrengst geproduceerd.
Momenteel worden conventionele
zonnecollectoren toegepast op de
locaties hoofdkantoor, De Ronde Venen
en de kantoorark aan de Papaverweg.

Door verschillende technieken toe te
passen levert de UHV-collector een
hogere temperatuur en een grotere
warmteopbrengst. Dat maakt UHVcollectoren interessant als bron voor de
verwarming van gebouwen en tapwater
en op termijn ook voor proceswarmte
en koeling.

CO2-reductie

• 144-360 ton bij 10-25% besparing op het gasverbruik.
• 0,3-0,7% van Waternet-totaal (=50.000 ton).
• Voor Drinkwater/Afvalwater/Watersysteem.

Financieel
• Investering & jaarlijkse lasten/opbrengsten: niet
beschikbaar.
• €/ton CO2-besparing: niet beschikbaar.
• De leverancier vermeldt bij toepassing in Nederland een
terugverdientijd van tien jaar.
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Conclusie
Deze techniek maakt zonnewarmte beter inzetbaar voor de
verwarming van gebouwen en tapwater. Daarnaast maakt
deze techniek zonnewarmte ook interessanter voor proceswarmte en koeling. Per situatie zal moeten worden beoordeeld of de toepassing technisch en financieel haalbaar is.

Aanbeveling
Bij de keuze voor gebouwinstallaties zou deze optie moeten
worden overwogen, zoals dat nu ook gebeurt met de conventionele collectoren. Met het oog op proceswarmte zouden ook
de procestechnologen van deze optie op de hoogte moeten
zijn.

WS + middelen

Wind en zon op WCB
Jos van der Meer & Stefan Mol

drinkwater
idee

18.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

Aanleiding

Beschrijving

De kansen voor zon en wind zijn opnieuw ingeschat met nieuwe inzichten:
groene stroom verdringt grijze stroom.
De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek naar deze casus door Mariya
Soshinskaya, met een artikel in Applied
Energy (2014).

Vijf windmolens van 2 MW, aangevuld
met 5,6 MW aan zonnepanelen en
“Demand Response” leveren jaarlijks
31 GWh groene energie, waarmee in
één klap 37% van de klimaatvoetafdruk van Waternet wordt gereduceerd.

CO2-reductie

Conclusie

• 18.000 ton (37% van de huidige
klimaatvoetafdruk).
• 86% van de voetafdruk van de
sector Drinkwater.
• Voor Drinkwater.

Zon en wind zijn financieel rendabel en
hebben een grote impact op onze
klimaatvoetafdruk.

Financieel

Zon- en windprojecten moeten met
voorrang worden uitgevoerd. De locatie WCB (Nieuwegein) is één van de
weinige plekken waar windenergie
voor Waternet mogelijk is.

•
•
•
•

Investering 24 M€.
Jaarlijkse opbrengsten 1 M€/jr.
-60 €/ton CO2 besparing.
Financieel rendement 7-12%.
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Aanbeveling

idee

Ampyx Power Planes
Frank Smits

WS + middelen

280.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Het Nederlandse bedrijf Ampyx Power,
opgericht in 2008, heeft een klein
zweefvliegtuig ontwikkeld om windenergie te oogsten. De zweefvliegtuigjes vliegen op 300-600 meter
hoogte en zijn waarschijnlijk minder
zichtbaar en stiller dan windmolens.

Het zweefvliegtuig is via een kabel aan
een lier op de grond bevestigd en
vliegt op de automatische piloot in de
vorm van achtjes, haaks op de wind.
Het vliegtuig trekt daarbij als een
vlieger aan de lier, waardoor energie
wordt opgewekt met een generator die
met de lier is verbonden.

CO2-reductie

• Minimaal 2.800 ton per Power Plane van 2 MW (waarschijnlijk twee keer zoveel vanwege constantere en hardere wind
op 300-600 meter hoogte). Elke Power Plane levert
minimaal 2.800 ton CO2-reductie.
• In/boven de duinen (3400 hectare) passen in theorie circa
100 Power Planes, die samen minimaal 280.000 ton CO2reductie leveren. Dat is ruim vijf keer de klimaatvoetafdruk
van Waternet.
• Voor Drinkwater.

Financieel
Naar verwachting commercieel aantrekkelijk vanaf 2022.
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Conclusie
Zeer kansrijke ontwikkeling, die nu nog niet marktrijp is.

Aanbeveling
Blijf op de hoogte en participeer waar mogelijk in pilotonderzoek, bijvoorbeeld naar de ecologische effecten.

idee

Waternet wint wind
Edwin Visser

WS + middelen

500 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Winnend idee van een duurzaamheidswedstrijd van de opleiding “effectief
communiceren”. Edwin heeft voor zijn
idee draagvlak gevonden bij zijn
collega-cursisten en hun
leidinggevenden.

Het plaatsen van windturbines tussen
de torens van het hoofdkantoor.

CO2-reductie

Conclusie

Financieel

Aanbeveling

• Schatting 500 ton/jaar.
• Voor Middelen.

De financiële gevolgen hiervan zijn niet bepaald.
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Een mooi “out of the box”-idee, maar realisatie vóór 2020
lijkt niet haalbaar. Bovendien is het waarschijnlijk niet
betaalbaar.

Onderzoek deze mogelijkheid niet verder, tenzij uit de markt
positieve ontwikkelingen komen.

Waterkracht uit de
Waterleidingduinen
Frank Smits

WS + middelen

31 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

idee
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

In de Waterleidingduinen vindt het infiltreren en terugwinnen plaats onder
een verval van 9 meter. Om peilen te
kunnen handhaven en om het debiet
van het water te kunnen regelen zijn
op verschillende plekken stuwen geïnstalleerd. Bij deze stuwen kan vanuit
de waterkracht energie worden gewonnen met stuwen.

Het potentiële vermogen van de
stuwen in de Waterleidingduinen is
berekenend op 26 kW. Het potentiële
elektrische rendement bedraagt zo’n
30%. In potentie kan dus 55 MWh per
jaar worden geproduceerd.

CO2-reductie

• 31 ton CO2 (0,1% van Waternet-totaal).
• Voor Drinkwater.

Financieel
• Investering: ± € 137.000.
• Jaarlijkse lasten: ± € 14.000.
• €/ton CO2-kosten: 463.
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Conclusie
Het terugwinnen van energie uit waterkracht levert helaas
weinig op, maar kost relatief veel. Het idee is daarmee
financieel niet haalbaar.

Aanbeveling
Doe eventueel iets meer onderzoek naar de benodigde
investering. Als die inderdaad zo hoog is als nu wordt
aangenomen, dan hoeft het idee niet verder te worden
onderzocht. Het is dan niet haalbaar.

Energieopslag in waterbekkens
Arie Opdam

idee

WS + middelen

0 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

De productie van hernieuwbare energie
fluctueert veelal. Energieopslag is een
middel om vraag en aanbod op elkaar
af te stemmen en daarmee hernieuwbare energiebronnen gemakkelijker in
ons energiesysteem op te nemen. We
kunnen ons watersysteem inrichten als
energiebuffer.

Door bekkens aan te leggen, of gebruik
te maken van bestaande bekkens en
watergangen kunnen we ons watersysteem inzetten voor energieopslag.
Gemalen dienen hierbij voor energieconversie. De overproductie van de
hernieuwbare stroom wordt opgeslagen
door water omhoog te pompen en vice
versa.

CO2-reductie

• Energieopslag levert op zichzelf geen CO2-reductie op,
maar draagt wel bij aan het inpassen van fluctuerende
hernieuwbare energiebronnen in ons eigen energiesysteem
en in het regionale energiesysteem. Daarmee levert energieopslag een bijdrage aan de zelfvoorziening in energie.
• Voor Watersysteem.

Financieel
Momenteel heeft de afstemming tussen vraag en aanbod van
energie al waarde op de energiemarkt. De verwachting is dat
die waarde zal toenemen als meer fluctuerende energiebronnen voorhanden zijn.
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Conclusie
Door ons watersysteem in te richten als energiebuffer dragen
we bij aan het inpassen van hernieuwbare energie in het
energiesysteem en aan zelfvoorziening in energie. De waarde
die dit vertegenwoordigt op de energiemarkt zal toenemen,
waardoor de investeringen worden terugverdiend.

Aanbeveling
Energie kan worden opgeslagen in waterbekkens, maar ook
op vele andere manieren en plekken in onze bedrijfsvoering
en ons beheersgebied. Sommige methoden worden al,
landelijk of bij Waternet, toegepast of onderzocht. Door deze
opties in beeld te brengen of te onderzoeken zijn we voorbereid op het investeren in de toekomst.

idee

WKO Weesperkarspel
Johan Beentjes

WS + middelen

30 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

De koelmachine van het vestigingsgebouw op Weesperkarspel is toe aan
vervanging. Daarbij is gekozen voor de
meest aantrekkelijke optie, zowel in
financieel opzicht als qua CO2-reductie:
een nieuwe koelmachine of een
warmte-koudeopslag (WKO).

De reinwaterkelder uit 1881 zal worden
gebruikt als warmte-koudeopslag. Met
behulp van een warmtepomp wordt
warmte en koude geleverd aan het
vestigingsgebouw. De restwarmte gaat
naar de warm-tapwaterinstallatie.

CO2-reductie

Conclusie

• 30 ton/jaar.
• Voor Drinkwater.

De WKO levert een kleine, maar aantrekkelijke bijdrage.

Aanbeveling

Financieel

Voer dit project uit en genereer publiciteit.
Huidig

Investering

Koelmachine

Open

Gesloten

Reinwater-

(referentie)

WKO

WKO

kelder

nvt

75.000**

175.000

200.000

110.000

nvt

1.500

3.000

4.000

2.200

32.000

35.000

29.000

30.000

29.000

nvt

Nvt

17

> 20

7

(€)
Onderhoud ca 2%
(€)
Totale energiekosten
(gas + elektriciteit, €)
Terugverdientijd
(jaar)
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Elektriciteit
Energiebesparing

Routekaart
energiebesparing
Harry Kemps

idee

WS + middelen

5.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

De eerste en belangrijkste stap uit de
Trias Energetica, de driestappenstrategie, is energiebesparing. Wat dat
betreft laat Waternet nog kansen
liggen. Een routekaart kan helpen de
ideeën voor energiebesparing te
verzamelen en uit te voeren.

Het opzetten van een bedrijfsbrede
routekaart voor energiebesparing. De
directie geeft hiermee opdracht aan de
sectoren om concrete doelen te halen.
Een bedrijfsbreed programma biedt
overzicht, wat leidt tot versnelling.
Naast CO2-reductie zou ook energiebesparing een concreet doel moeten
zijn.

CO2-reductie

• Evenredig met de CO2-emissie door energieverbruik.
Aangenomen in dat 10% van het Waternet
elektriciteitsverbruik bespaard kan worden. Dat leidt tot
een CO2-reductie van 5.000 ton.
• Voor alle sectoren.
• Er is wel sprake van overlap met bestaande projecten of
nieuwe ideeën.

Financieel
De kosten van het programma bestaan uit interne uren.
Hiervoor is budget beschikbaar bij de themagroep
Klimaatneutraal.
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Conclusie
Energiebesparing is een belangrijke stap in de richting van een
klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Aanbeveling
Dit idee kan direct worden opgepakt. Inventariseer de lopende
programma’s (bijvoorbeeld energie-efficiencyplan/meerjarenafspraak (EEP/MJA) bij Afvalwater en de 2020 VEWIN-doelstellingen bij Drinkwater. Definieer een Waternetbreed programma
en maak de primaire sectoren hiervoor verantwoordelijk.

Gelijkstroom uit zon en
wind
Stefan Mol

idee

WS + middelen

1.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

In ons huidige elektriciteitsnet is
wisselstroom de norm. In veel gevallen
wordt wisselstroom omgezet naar
gelijkstroom en terug. Dit kost energie.
Het vermijden van die omzetting
bespaart energie. Die besparing kan
eenvoudiger worden gerealiseerd als
de energiebron gelijkstroom opwekt,
zoals zonne-energie en in sommige
gevallen ook windenergie.

Zonne-energie en sommige typen
windturbines leveren gelijkstroom.
Door onze pompen te voeden met
gelijkstroom via een frequentieregelaar
(FO) wordt omzetting en energieverlies
vermeden. Dit vergt wel veel
technische, organisatorische en
financiële aanpassingen.

CO2-reductie

• Circa 1.000 ton, 2% van het Waternet-totaal (= 50.000
ton), berekend op basis van de locaties Nieuwegein,
Weesperkarspel, Horstermeer en Amstelveen.
• Het “innen” van de CO2-reductie uit de besparing vergt
dezelfde technische aanpassingen als de maatregel.
• Voor Drinkwater en Afvalwater.

Financieel
• De verwachte kosten zijn aanzienlijk, want de maatregelen
wijken af van de gangbare technieken en organisatie.
• Bovendien heeft deze maatregel behoorlijk wat technische,
organisatorische en financiële voeten in de aarde.
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Conclusie
Gezien de verwachte inspanningen en kosten, afgezet tegen
de potentiële CO2-reductie is dit idee momenteel niet
kansrijk.

Aanbeveling
Bij een toename van hernieuwbare energiebronnen die
gelijkstroom leveren is er een toenemende beweging om
gelijkstroom zonder omzetting te benutten. Op termijn zou
dit ook voor Waternet mogelijkheden kunnen bieden.

Energiebesparing
kantoorgebouwen
Johan Beentjes en Harry Kemps

idee

WS + middelen

afvalwater

drinkwater

771 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

Aanleiding

Beschrijving

De diverse kantoorgebouwen van
Waternet zijn niet altijd even zuinig.
Vaak staat verwarming of verlichting
onnodig aan. Ook zijn er kansen voor
duurzamere bronnen en oplossingen.

Er zijn verschillende ideeën:
• Uitwisseling van warmte en koude op
Leiduin
• Benutting van restwarmte op
Weesperkarspel en hoofdkantoor
• Toepassing van LED-verlichting
• Nieuwe ketels in Nieuwegein
• Herindeling van kantoorplekken
• Gasverbruik van bedrijfsgebouwen
en rwzi’s.

Schatting energieverbruik Waternet-kantoren (Adriaan Knibbe & Robert v.d. Kleij):
Aardgas: 520.000 m3/jaar en elektriciteit: 5200 MWh/jaar. Op deze hoeveelheden
kan 20% worden gereduceerd.

Conclusie

CO2-reductie

• 771 ton = 1,5% van Waternet-totaal (= 50.000 ton).
• Voor alle sectoren.

Financieel
• Investering: nog niet bekend, maar aangenomen wordt dat de investering wordt
terugverdiend met de energiebesparing.
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten: geen.
• 0 €/ton CO2-besparing.
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Een kleine, maar niet te verwaarlozen
CO2-reductie lijkt mogelijk te zijn met
energiebesparing in kantoorgebouwen.
Deze besparing is naar verwachting
kostenneutraal.

Aanbeveling
Voer voor alle kantoorgebouwen een
energiescan uit (of laat deze
uitvoeren).

Slimmer beheer
rioolgemalen

idee

Marcel van der Blom & Anne Marieke Motelica

WS + middelen

179 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Rioolgemalen gaan draaien zodra afvalwater
moet worden weggepompt. Ze houden daarbij
geen rekening met de capaciteit van het riool
waar ze het inpompen, met de verwachte hoeveelheid nieuw afvalwater of met de optimale
capaciteit van de pomp. Ook wordt alleen maar
opgemerkt dat een gemaal niet goed functioneert als het afvalwater dat hij moet verpompen zich ophoopt. De verwachting is dat rioolgemalen flink kunnen besparen op energie als
ze worden gestuurd op aanbod en capaciteit
van het gehele stelsel. Naast energiebesparing
zijn er voordelen als minder verstoppingen en
een gelijkmatiger aanvoer op de rwzi.

Rioolgemalen in Amsterdam anders
aansturen:
• Laten pompen op de meest efficiënte capaciteit en niet op de beschikbaarheid van afvalwater.
• Meer meten bij de gemalen, zodat
storingen of verstoppingen eerder
worden opgemerkt en zodat we
gemalen meer op elkaar kunnen
laten inspelen.

CO2-reductie

Conclusie

• Totale CO2-uitstoot riolering = 744 ton.
• Verwacht resultaat: bij 80% van de gemalen 30% energiebesparing = 179 ton CO2-besparing.
• voor Afvalwater; 0,7% besparing.

Slimmer beheer van rioolgemalen levert maar een hele kleine
besparing op van de CO2-uitstoot van Afvalwater. Wel zijn er
mogelijk andere voordelen (minder verstoppingen,
gelijkmatige aanvoer naar rwzi).

Financieel

Aanbeveling

Onbekend.

Pak het project niet op in het kader van K2020, want de
bijdrage is verwaarloosbaar.
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idee

Real Time Control

Anne Marieke Motelica & Bas de Nijs

WS + middelen

2,8 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Vergeleken met lokale aansturing is de
geautomatiseerde aansturing van de
rioolgemalen in Amsterdam met Real
Time Control (RTC) een verbetering.
RTC kan worden ingezet om overstorten te verminderen en om piekaanvoer
(hier beschreven) en droogweeraanvoer (DWA) af te vlakken.

Bij lichte regen kan de aansturing worden verbeterd door de aanvoer naar de
rwzi af te vlakken. Dit leidt tot een
betere effluentkwaliteit en efficiënter
verpompen door rioolgemalen (omdat
de weerstand in het riool lager is) en
mogelijk tot energiebesparing bij de
beluchting en daarmee tot verlaging
van het energieverbruik.

CO2-reductie

• 2,8 ton/jaar in Amsterdam. Dit bedraagt jaarlijks 0,01%
van het Waternet-totaal (=50.000 ton).
• Voor Afvalwater.

Conclusie
RTC-toepassing in het rioolstelsel levert een zeer geringe
bijdrage aan verlaging van de CO2-uitstoot in Amsterdam.

Aanbeveling
Voor K2020 is het niet nodig om RTC te implementeren in
Amsterdam. Wel is de RTC-implementatie om andere redenen
voor Amsterdam gepland (verminderen overstorten en verbeteren van de werking van rwzi’s). Het plan van implementatie
wordt opgesteld in 2015. Mogelijk kan de implementatie van
RTC in andere gebieden van ons beheersgebied leiden tot een
hogere energiebesparing (met een korter aanvoerstelsel
en/of een groter aandeel van de regenwaterafvoer).
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WS + middelen

Windwater

940 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

Stefan Mol

afvalwater

drinkwater
idee

Aanleiding

Beschrijving

Waarom geen water verpompen met
windmolens, zoals in de 16e en de 17e
eeuw, maar dan in een modern jasje?
Bijvoorbeeld bij de inname van ruw
water in Nieuwegein en de Bethunepolder of voor polderbeheer. Het levert
geen CO2-uitstoot op en is efficiënt
doordat de omzetting van mechanische
energie naar elektriciteit en weer terug
wordt omzeild.

Gebruik moderne, direct door windenergie aangedreven pompen, in de
gevallen waarin de opvoerhoogte
beperkt is en het debiet minder nauw
luistert vanwege bufferende processtappen: bij de inname van ruw water
bij Nieuwegein en de Bethunepolder of
in bepaalde polders. Eventueel
aangevuld met elektrische aandrijving
voor windstille perioden.

CO2-reductie

• De benodigde pompenergie van de innamepompen op
Nieuwegein en bij de Bethunepolder bedraagt ongeveer
1.400 MWh per jaar, circa 780 ton CO2 per jaar.
• Stel dat 5% van het elektriciteitsverbruik van
Watersysteem hiermee bespaard kan worden, dan gaat het
om 283 MWh per jaar, dus 160 ton CO2/jaar.
• 1,9% van Waternet-totaal (= 50.000 ton).
• Voor Drinkwater en Watersysteem.

Financieel
Er is nog geen passende technische oplossing gevonden voor
deze toepassing.
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Conclusie
Gebruikmaking van moderne, direct door windenergie aangedreven pompen is een charmant idee, maar kent praktische
bezwaren die de uitvoering belemmeren (bijvoorbeeld weinig
flexibiliteit). Als er normale windmolens komen (op Nieuwegein) is deze toepassing daar niet interessant (concurrentie
voor de plaatsing van molens).

Aanbeveling
Onderzoek waar gebruik gemaakt kan worden van
rechtstreekse aandrijving door windenergie.

Producten uit de primaire
processen

idee

Cellulose als grondstof
Chris Reijken

WS + middelen

6.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

In december 2014 is een onderzoek
afgerond naar de mogelijkheden voor
het gebruiken van cellulose uit
zuiveringsslib als grondstof.

Mogelijke toepassingen cellulose:
• Terugvoeren naar de papierindustrie.
• Toepassen als verpakkingsmateriaal
van elektronica.
• Toepassen in vezelcomposieten.
• Omzetten in vluchtige vetzuren.

CO2-reductie

Conclusie

• Mogelijk 6.000 ton CO2-reductie als het gaat om energiebesparing in de papierindustrie. Bij andere toepassingen
horen andere reducties.
• Voor Afvalwater.

Celluloseterugwinning lijkt veel potentie te hebben. Er zijn
echter ook nog veel onzekere factoren.

Financieel

Wacht de uitkomsten af van het Stowa-onderzoek naar deze
toepassing.

• Investering € 3.500.000,-.
• Jaarlijkse opbrengsten € 300.000,-.
• Opbrengst € 50,- per ton CO2-reductie.
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Aanbeveling

Wilgenplantage op
effluent
Mark Nijman & Enna Klaversma

idee

WS + middelen

4.246 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Artikel over wilgenzuivering in H2OOnline van 11 februari 2014.

Aanleg van wilgenplantages bij rwzi’s
Loenen (30 ha), Maarssen (56 ha) en
Blaricum (75 ha). Effluent wordt gebruikt voor irrigatie. Biomassa wordt
extern verkocht voor energieproductie.
De plantages worden aangelegd voor
een periode van 14 jaar.

CO2-reductie

• 26,33 ton CO2/ha.
• 4.246 ton CO2 voor de drie locaties samen.
• voor Afvalwater.

Financieel
• Investering = € 451.500.
• Netto-opbrengsten = € 427.080/jaar.
• -101 €/ton CO2-besparing.
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Conclusie
Dit is idee is qua financiën en CO2-reductie interessant. Lastig
is wel dat (zeer) grote oppervlakten nodig zijn. Omdat die
niet vlakbij de rwzi’s beschikbaar zijn, zorgt het aanbrengen
van een effluentleiding voor extra kosten. Die zijn nu niet
meegenomen.

Aanbeveling
Pleeg locatieonderzoek om te zien in hoeverre het mogelijk is
om in de buurt van rwzi’s grote terreinen te pachten waar
dan wilgen op kunnen worden geplant.

Ephyra propstroomgisting
in plaats van TDH
Enna Klaversma en Chris Reijken

WS + middelen
idee

3.800 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Een TDH (thermische-drukhydrolyse) is
een voorbehandeling van secundair slib
met als doel een betere afbraak in de
gisting, meer biogas en een betere
ontwatering van uitgegist slib. Een TDH
is echter wel duur, energievragend en
de rendementen zijn misschien lager
dan verwacht.

Ephyra is een propstroomgisting met
een verblijftijd van 7 dagen, ontwikkeld
door RHDHV. Uit labonderzoek blijkt
een extra slibafbraak en biogasproductie van minstens 13%. Ook zijn
er aanwijzingen dat verlenging van de
verblijftijd in de gisting hoe dan ook
leidt tot een hogere biogasproductie.
Bovendien is Ephyra veel goedkoper
dan TDH.

CO2-reductie

Conclusie

• 412 ton minder reductie t.o.v. TDH, maar wel 3.800 meer
t.o.v. referentie (= 8 % van Waternet-totaal (= 50.000 ton
CO2)). Hierin is nog niet de afname van de CH4-uitstoot uit
de uitgegist-slibbuffer (USB) meegenomen. Als die wel
wordt meegenomen, bedraagt de reductie nog meer.
• voor Afvalwater.

Ephyra is veel goedkoper dan TDH. Het levert misschien wel
net iets minder CO2-reductie op dan TDH, maar wel veel meer
dan de referentie. Voordeel is bovendien dat de verblijftijd in
de gisting langer wordt, waardoor nagisting in de uitgegistslibbuffer (USB) zal afnemen. Dit levert een extra (nog niet
gekwantificeerde) CO2-reductie op.

Financieel

Aanbeveling

• Investering: € 5 miljoen (in plaats van € 16 miljoen).
• Jaarlijkse opbrengsten: € 1 miljoen in vergelijking met TDH
(en € 0,9 miljoen in vergelijking met huidig).
• €/ton CO2-besparing:-236 (t.o.v. huidig)

Rond het huidige Ephyra-labonderzoek af en onderzoek tegelijkertijd wat een verlenging van de verblijftijd door middel
van Ephyra (of een normale gisting) oplevert. Besteed minder
aandacht aan TDH.
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Ammoniumterugwinning
uit centraat op rwzi West
Enna Klaversma

idee

WS + middelen

+4.500 (bovenop
de 50.000) ton
CO2 in 2020

afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Centraat bevat een hoge concentratie
ammonium (de hoogste concentratie
op de zuivering). De terugwinning
resulteert in een lager energieverbruik
op de waterlijn en voor de inkoop van
minder industrieel ammonium. Het AEB
gebruikt ammonium voor de rookgasreiniging.

Strippen van ammonium uit centraat
(exacte technologie nog niet bekend).
Het product dat hieruit komt (nog niet
bekend is in welke vorm) moet conventioneel ammonium, gemaakt via het
Haber-Boschproces, vervangen.

Hieronder voorlopige berekeningen voor CO2-reductie en
financiën. Momenteel loopt (Stowa-)onderzoek naar het
strippen van ammonium, wat tot betere resultaten kan
leiden.

CO2-reductie

• + 4500 ton CO2 (verslechtering dus) (9% van Waternettotaal (= 50.000 ton)).
• voor Afvalwater.

Financieel

• Investering: ruim € 3 miljoen.
• Jaarlijkse lasten: € 475.000.
• Niet relevant (vanwege verslechtering).
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Conclusie
Met de huidige stand der techniek kost strippen meer CO2equivalenten dan het oplevert aan product. Ook zijn de
kosten hoger dan de opbrengsten.

Aanbeveling
Voorlopig geen vervolgonderzoek, tenzij de stand der
techniek verandert.

idee?

E, W en H2 uit biogas
Stefan Mol

WS + middelen

? van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Artikel in het Technisch Weekblad van december 2014 . Een 250 kW-proefopstelling
draait in Fountain Valley in California sinds 2013 en levert 100 kg waterstof per dag.

Een “trigeneration-systeem” dat lokaal
schone waterstof wint uit slib. “Een
gesmolten carbonaat-brandstofcel laat
methaan, koolstofmonoxide en waterstof op elektrochemische wijze reageren, waarbij elektriciteit en warmte
ontstaan en waterstof overblijft die
geschikt is als brandstof.”

CO2-reductie

• Omzetting van methaan in waterstof levert geen extra
duurzame energie op. Het gebruik van waterstof kan echter
de transitie naar een duurzame economie versnellen.
• voor Afvalwater.

Financieel
Nog te bepalen.
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Conclusie
De huidige productie van biogas staat een verdere omzetting
naar waterstof niet in de weg. Wel is er concurrentie met
groengas, waarvan de toepassing voor 2020 realistischer is.

Aanbeveling
Resultaten proefinstallatie en verdere ontwikkeling op afstand
volgen. Niet actief naar kijken vanuit het K2020-programma.

Power to Protein
André Struker

idee

WS + middelen

630.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Het maken van (dierlijke)
eiwitten kost veel energie en
levert daardoor een hoge
CO2-uitstoot op (100 ton/
ton). Bij het maken van
eiwitten uit restproducten
kan die uitstoot fors worden
verlaagd.

“Single Cell Protein” (SCP)
wordt gemaakt van ammonium (uit centraat na slibontwatering), H2 en CO2 (uit
biogas) en O2. Bepaald is
dat jaarlijks 6.300 ton SCP
kan worden gemaakt met
producten uit de rwzi
Amsterdam West.

CO2-reductie

• Dierlijke eiwitten hebben een CO2-uitstoot van wel 100 ton/
ton. Met de 6.300 ton SCP die potentieel kan worden
gepro-duceerd kan dus wel 630.000 ton CO2 worden
bespaard.
• Hiervan moet nog wel wat worden afgetrokken:
o Huidige CO2-reductie door inzet biogas: 13.000 ton
o Energievraag door processen
• Voor Afvalwater.

Financieel
•
•
•
•

Investering = niet bekend.
Jaarlijkse kosten: € 16 tot € 19 miljoen.
Jaarlijkse opbrengsten: € 9 tot € 18 miljoen.
€/ton CO2-besparing: -3 tot 16
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Conclusie
De CO2-potentie van Power to Protein is erg hoog, omdat
een zeer hoogwaardig product wordt gemaakt. Wel staat het
proces nog in de kinderschoenen, waardoor het niet waarschijnlijk is dat het vóór 2020 kan worden toegepast.

Aanbeveling
• Houd het onderzoek in de gaten.
• Houd bij het onderzoek rekening met plannen voor het
produceren van groengas en CO2 uit het biogas op de rwzi
Amsterdam West.

idee

Algenkweek op CO2
Marcel Zandvoort

WS + middelen

6.500 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Artikel in “Eco-innovatie in de praktijk”,
Agentschap NL, 2013 en een gesprek
met Algaetech. Belangrijke verbeteringen zijn gevonden, die algenkweek
rendabel zouden kunnen maken.

Lichtdoorlatende algen in monocultures
geven hoge opbrengsten. De algen
groeien op een geschikte reststroom
met N en P en gebruiken CO2 als
koolstofbron. Voor een constante optimale productie, onafhankelijk van de
seizoenen, kan restwarmte worden
ingezet.

CO2-reductie

• In potentie alle CO2 uit de groengasopwerking, dus ca.
30% van 11 miljoen Nm3 biogas = 3,3 miljoen Nm3 CO2 =
6.500 ton.
• Voor Afvalwater.

Financieel
Nog te bepalen.
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Conclusie
Mogelijk interessant.

Aanbeveling
Vraag een voorbeeld van een businesscase gebaseerd op
specifieke reststromen van Waternet.

Slibdroging bij Tata
Enna Klaversma

idee

WS + middelen

24.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
drinkwater
afvalwater

Aanleiding

Beschrijving

De restwarmte van Tata Steel gebruiken voor slibdroging in plaats van aardgas (HHNK) of in
plaats van restwarmte van het AEB (Waternet).

Tata Steel: 664.000 GJ
restwarmte/jaar.

Slibdroging levert 48.000
ton gedroogd slib op (85%
DS) en vervangt daarmee
± 21.000 ton steenkool.

CO2-reductie
• 24.000 ton/jaar.
• Voor Afvalwater.

Financieel
• Investering circa € 14 miljoen.
• Besparing circa € 10 miljoen.
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Conclusie
Uitgezocht moet worden of dit mogelijk is.

Aanbeveling
Start overleg met Tata, HHNK en AEB.

Slibeindverwerking
met HTC
Enna Klaversma

afvalwater

9.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

WS + middelen

drinkwater
idee

Aanleiding

Beschrijving

De huidige slibeindverwerking
(verbranding bij het AEB) is niet echt
duurzaam. Er wordt vrijwel geen
energie geproduceerd, er kan geen
fosfaat worden teruggewonnen en
bovendien zijn er technische
problemen. HTC (Hydrothermal
Carbonisation) is een nieuwe
slibeindverwerkingstechniek.

Bij de HTC-techniek wordt onder hoge
druk en met stoom een soort energierijke biokool uit ontwaterd slib
gemaakt. Daarnaast ontstaat proceswater dat op de normale zuivering
moet worden verwerkt. De techniek is
ontwikkeld door het Duitse AVA-CO2.

CO2-reductie

• ~ 9.000 ton CO2/jaar (18% van Waternet-totaal),
gebaseerd op berekening voor slibdroging met restwarmte
of zonne-energie.
• Voor Afvalwater.

Financieel
•
•
•
•

Investering: € 8 tot 12 miljoen
Jaarlijkse kosten: € 2,8 tot 3,8 miljoen
Terugverdientijd: 5 tot 8 jaar (bron: folder AVA-CO2)
? €/ton CO2-besparing.
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Conclusie
De HTC-techniek kan interessant zijn in plaats van slibdroging
met restwarmte of kassen. Wel is het een nog nauwelijks
toegepaste techniek (1 kleine referentie).

Aanbeveling
Als voor slibdroging naar technieken zal worden gekeken, kan
de HTC-techniek worden meegenomen in het onderzoek. In
dat geval kan bijvoorbeeld een bezoek worden gebracht aan
de referentie-installatie (in Duitsland) om de praktische
werking te bekijken.

Toepassing PYREG op
Horstermeer&Amstelveen
Enna Klaversma

idee

WS + middelen

afvalwater

drinkwater

360 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

Aanleiding

Beschrijving

Ontwaterd slib is een grote kostenpost
voor rwzi’s. De huidige afzetroute
bestaat uit verbranding bij het AEB. Dit
resulteert voor de rwzi’s Amstelveen
en Horstermeer (de enige regionale
rwzi’s met een eigen slibontwatering)
in grote slibtransporten. Ook wordt uit
het slib geen fosfaat teruggewonnen.

De PYREG-technologie verwerkt met
een klein apparaat gedroogd slib tot
fosfaatrijk as. De technologie is energieneutraal (voor de voordroging is
geproduceerde warmte nodig) en heeft
als voordelen minder transport en
terugwinning fosfaat.

CO2-reductie

• 360 ton CO2 (0,7% van Waternet-totaal (= 50.000 ton)).
• voor Afvalwater.

Financieel
•
•
•
•

Investering: zeer grove inschatting € 4 miljoen per locatie.
Jaarlijkse opbrengst: € 0,8 miljoen minder slibtransport.
Jaarlijkse kosten (onderhoud en capex): € 0,44 miljoen.
1.045 €/ton CO2-besparing.
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Conclusie
De totale besparing is erg laag, maar kan wellicht wel budgetneutraal gebeuren. Bovendien wordt meer fosfaat teruggewonnen (circulair handelen).

Aanbeveling
Ga een gesprek aan met Eliquo (de Nederlandse leverancier
van deze technologie).

idee

Ureum uit urine

WS + middelen

61 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

Enna Klaversma

afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

AdBlue, de vloeistof die vrachtwagens
aan hun brandstof moeten toevoegen
om stikstofoxiden (NOx) te verwijderen
uit uitlaatgassen, is een 30%-ureumoplossing. Urine bevat hoge concentraties ureum. Kan dit worden
teruggewonnen?

Stagiaire Sanne van Dijk heeft onderzoek gedaan naar de terugwinning van
ureum uit urine en de businesscase
daarbij (inclusief LCA). De terugwinning blijkt lastig te zijn, want ureum
hydrolyseert snel tot ammonium.
Daarnaast is de businesscase niet
gunstig. De onderstaande berekeningen betreffen een winning van 3.700
m3 urine.

CO2-reductie

Conclusie

• 61 ton CO2 (0,12% van Waternet-totaal (= 50.000 ton)).
• Voor Afvalwater.

De terugwinning van ureum uit urine is momenteel zowel
technisch als financieel niet aantrekkelijk.

Financieel

Aanbeveling

• Investering: € 1,1 miljoen.
• Jaarlijkse lasten: € 190.000.
• 3094 €/ton CO2-besparing.

Houd de onderzoeken naar de terugwinning van nuttige stoffen uit urine in de gaten, maar zet er vanuit het K2020-programma niet sterk op in.
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Fosfaat en ijzer uit
waterijzer
Eric Baars

WS + middelen

1.768 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

drinkwater
afvalwater

idee

Aanleiding

Beschrijving

Bij de defosfatering van oppervlaktewater en bij de drinkwaterproductie
ontstaat waterijzer, een slibstroom met
veel ijzer en fosfaat. Vooralsnog vindt
nog geen terugwinning van deze
stoffen plaats.

Uit het door Waternet geproduceerde
waterijzer kan maximaal 5049 ton
ijzerchloride FeCl3 (40%) (huidig verbruik: 5366 ton) en 18 ton fosfaat
worden teruggewonnen. Een techniek
die dit mogelijk maakt is nog niet
beschikbaar.

CO2-reductie

Conclusie

• 1.768 ton CO2 (3,5 % van Waternet-totaal (= 50.000 ton)).
• voor Drinkwater, Afvalwater en Watersysteem (alle sectoren gebruiken FeCl3.

Uit waterijzer kan potentieel zeer veel FeCl3 en een beetje
fosfaat worden teruggewonnen, maar momenteel is nog niet
bekend hoe dit in z’n werk moet gaan.

Financieel

Aanbeveling

• Investering: Niet bekend.
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten: niet bekend.
• €/ton CO2-besparing: niet bekend.

Voer een verkenning uit naar huidige onderzoeken over dit
onderwerp. Start zelf onderzoek als er geen onderzoek wordt
gedaan, eventueel samen met andere partijen.
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Waterplanten verwerken
in biocomposiet
Mark Nijman

idee

8.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Gemaaide waterplanten op de wal stoten door rotting CO2 en CH4 uit. Vezels
uit waterplanten kunnen wellicht de
vezels in composieten vervangen.

Biomassa inzamelen en bewerken
(drogen). Bij geschiktheid kan de
droge biomassa worden verwerkt in
bouwmateriaal, bijvoorbeeld in
biocomposiet ter vervanging van
andere vezels, zoals glasvezel.

CO2-reductie

• Als glasvezel wordt vervangen door biovezel bedraagt de
CO2-reductie ongeveer 7 kg CO2 per kg biomassa.
• Geschatte reductie = 8.000 ton voor Watersysteem.

Financieel
• Nihil: maaien gebeurt reeds. Inzamelen deels ook.
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten: vergelijkbaar met de huidige
verwerkingsroute, mogelijk gunstiger.
• 0 €/ton CO2-besparing, mogelijk nog gunstiger.
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Conclusie
De vezels van waterplanten kunnen goed worden toegepast
als vezelmateriaal in biocomposieten. Inmiddels is een eerste
“deeg” met biovezels uit landplanten goedgekeurd voor
verwerking in een mal voor een buitenbank van
biocomposiet.

Aanbeveling
• Doe verder onderzoek naar de benodigde voorbewerking
van waterplanten.
• Maak deeg op basis van waterplanten geschikt voor
verwerking in bestaande mallen.

Nieuwe nuts

WKO in silo’s op
Zeeburgereiland
Stefan Mol

idee

WS + middelen

100 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Voor de oude silo’s van de rwzi Oost is
nog altijd geen herbestemming gevonden. De silo’s zijn zeer kenmerkend
voor het Zeeburgereiland. De tanks
hebben elk een inhoud 6700 m³ en zijn
momenteel in eigendom bij de
gemeente (OGA).

De silo’s op het Zeeburgereiland zijn
geschikt voor wateropslag. Met de
juiste isolatie zijn ze wellicht ook
geschikt voor warmte- en koudeopslag.
De toevoeging van zonnepanelen of
zonnecollectoren kan de functie verder
versterken. Ook kunnen de warme silo
rood en de koude silo blauw worden
geschilderd.

CO2-reductie

Conclusie

• 100 ton CO2/jaar (0,2% van Waternet-totaal (50.000 ton)).
• Voor de gemeente (silo’s zijn niet meer van Waternet).

De uitwerking van dit idee is afhankelijk van de behoefte aan
duurzame warmte en koude.

Financieel

Aanbeveling

Nog te bepalen.

Maak nader contact met de plannenmakers en belanghebbenden op Zeeburgereiland om samen een duurzame energie- en
watervisie te ontwikkelen.

Zie ook Energie Bunker Hamburg: http://www.ibahamburg.de/en/druckansicht/projects/energiebunker/projekt/
energy-bunker.html
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Restwarmte voor de
Schellingwouderkerk
Erik van den Berg

idee

4 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

Aanleiding

WS + middelen

drinkwater

Beschrijving

70 meter

De vloerverwarming in het kerkje leent
zich perfect voor verwarming met onze
restwarmte. Als we bijna 5 kW continu
warmte produceren is dat waarschijnlijk voldoende voor duurzame ruimteverwarming van de kerk. Inmiddels
blijkt het idee niet meer relevant, want
het gemaal (waar de restwarmte
vandaan moest komen) wordt
aangepast.

CO2-reductie
• 4 ton CO2/jaar.
• Voor Afvalwater.

Financieel
Nog te bepalen.
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Conclusie
Zeer kleinschalig project, maar erg aansprekend. Omdat het
gemaal zal worden aangepast is niet het meer relevant.

Aanbeveling
Doe er niets meer mee.

idee

Slimme watermeters
André Struker

WS + middelen

23.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

Aanleiding

Beschrijving

Met de komst van slimme thermostaten als Toon en Nest krijgt de consument inzicht in zijn energieverbruik.
Door hier een slimme watermeter aan
te koppelen kan de link tussen energie
en water in een huishouden worden
gelegd. Daarmee krijgt de consument
inzicht in zijn verbruik en een prikkel
om te besparen. Aanvullende diensten
zijn mogelijk.

Momenteel zijn onze watermeters niet
“slim”. Als we bij een vervangingsmoment kiezen voor slimme watermeters,
zoals in ontwikkeling bij Vitens, dan
kunnen we die koppelen aan de “slimme” thermostaat. Door inzicht in
watergerelateerd energieverbruik krijgt
de consument een prikkel om te
besparen.

CO2-reductie

Als 10% wordt bespaard op het gasverbruik waarmee alle
huishoudens in Amsterdam tapwater opwarmen, dan
bespaart dat veel CO2-uitstoot:
• 23.000 ton (46% van Waternet-totaal (= 50.000 ton)).
• Voor Drinkwater.

Financieel
• Niet bekend.
• Betreft de ontwikkeling van slimme meters en de
vervanging van de bestaande.
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Conclusie
De potentie van watergerelateerde energiebesparing bij
consumenten is heel groot. Slimme watermeters kunnen hier
aan bijdragen. De implementatie van deze meters zal echter
niet van vandaag op morgen gebeuren. Het is een interessante ontwikkeling, maar het is de vraag of die al in 2020 zijn
vruchten afwerpt.

Aanbeveling
Behalve energiebesparing zijn er andere argumenten om voor
slimme meters te kiezen – net als voor elektriciteit. Verken
en volg deze ontwikkeling.

Warmer drinkwater in
de winter
Stefan Mol

WS + middelen

4.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

idee

Aanleiding

Beschrijving

Op veel plekken in Amsterdam wordt
warmte geloosd, zoals in de haven
(AEB, energiecentrales), in de lucht
(datacenters) of in oppervlaktewater
(Nieuwe Meer, Ouderkerkerplas). Deze
warmte zou in de winter nuttig kunnen
worden gebruikt om drinkwater minder
koud te maken.

Warmte die in de winter aan drinkwater wordt toegevoegd leidt bij watergebruikers tot energiebesparing en
CO2-reductie. Dit komt omdat meer
dan 60% van het drinkwater thuis
wordt opgewarmd voor gebruik.
Onderzocht moet worden welk deel
aankomt bij de gebruikers en welk deel
verloren gaat.

CO2-reductie

• Circa 4.000 ton per graad warmer drinkwater in de winter
bij huishoudens.
• Voor Drinkwater.

Financieel
De warmte is “gratis”. De businesscase zal in een eerder
stadium gemaakt zijn op de levering van koude en niet op de
ontvangst van warmte. De maatschappelijke baten bedragen
naar schatting € 1 miljoen per graad warmer drinkwater in de
winter.
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Conclusie
Mogelijk kansrijk, maar nog niet vast te stellen doordat de
warmteverliezen nog onbekend zijn.

Aanbeveling
• Voer metingen uit bij de realisatie van WKO-systemen
vanuit drinkwaterleidingen (bijvoorbeeld bij Sanquin) om
vast te stellen hoeveel warmte nuttig aankomt bij de
eindgebruikers.
• Ga het gesprek aan met Nuon om de retour van het
stadskoudenet op de Zuidas te koppelen aan de uitgaande
drinkwaterleidingen van pompstation Amstelveenseweg.

WRK-koude voor datacenters Schiphol-Rijk
Stefan Mol

idee

WS + middelen

5.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Vijf datacenters in Schiphol-Rijk
hebben interesse getoond in de
duurzame koude in de WRK-leiding ten
zuiden van Schiphol.

De WRK-leiding bevat ’s winters veel
koude. Deze koude kunnen datacenters
direct en indirect (via warmte-koudeopslag) gebruiken voor duurzame
koeling. Hiermee besparen ze veel
energie.

CO2-reductie

• De WRK-I-leiding kan naar schatting 100.000 MWh koude
leveren, die geschikt is voor datacenters. Dit bespaart bij
datacenters 2.000 tot 24.000 MWh, afhankelijk van de
efficiëntie van het oude koelsysteem. Dit leidt tot 1.000 à
12.000 ton CO2-reductie, ofwel 2 tot 24% van de huidige
klimaatvoetafdruk.
• Voor Drinkwater.

Financieel
• Investering circa 9 M€.
• De jaarlijkse lasten/opbrengsten zijn vergelijkbaar met de
huidige koeling.
• 0/ton CO2-besparing.

61

Conclusie
Mogelijk kansrijk, afhankelijk van de ambities van de
betrokken datacenters.

Aanbeveling
• Voer een verkenning uit. Vul de businesscase aan.
• Zoek uit of de geleverde warmte nuttig kan worden
hergebruikt.

Koudelevering uit een
drinkwaterleiding
Stefan Mol

WS + middelen

1.200 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater
idee

Aanleiding

Beschrijving

Winterkoude uit drinkwater gebruiken
voor duurzame koeling van de
processen bij Sanquin Bloedvoorziening.

De lagedruktransportleiding naar het
pompstation Amstelveenseweg bevat
voldoende winterkoude om met een
vermogen van 2 tot 5 MW koude te
leveren. Een bijkomend voordeel is dat
drinkwaterklanten ‘stroomafwaarts’ in
de winter minder koud water krijgen en
daarmee besparen op hun gasverbruik.

CO2-reductie
• 1.200 ton.
• Voor Drinkwater.

Financieel
• Investering circa € 2 miljoen.
• Positieve businesscase.
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Conclusie
Sanquin en Waternet hebben besloten dit project te
realiseren. Daartoe is op 3 november 2015 tijdens de
Amsterdam International Waterweek een intentieverklaring
ondertekend.

Aanbeveling
De open samenwerking tussen Sanquin en Waternet is
succesvol gebleken en kan ook bij andere projecten worden
toegepast. We kunnen met de ervaringen uit dit project op
zoek gaan naar andere afnemers die behoefte hebben aan
duurzame koude, zoals bijvoorbeeld datacenters.

idee

Verduurzaming
koudenet Zuidas

3.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

Stefan Mol

afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Het koudenet van Nuon op de Zuidas
werkt niet optimaal. Dit heeft te maken
met het bellenscherm in de Nieuwe
Meer voor de blauwalgbestrijding en de
afgesproken lage temperatuur van de
koude.

Samen met Nuon winterkoude uit de
Nieuwe Meer opslaan in een WKO bij
het pompstation Amstelveenseweg.
Vervolgens stapsgewijs de temperatuur
van het koudenet verhogen, waardoor
de koelmachines ’s zomers minder
hard hoeven te draaien.

CO2-reductie

Conclusie

• 3.000 ton, ofwel 6% van de huidige klimaatvoetafdruk.
• Voor Watersysteem.

De potentie is groot en de businesscase is mogelijk
aantrekkelijk.

Financieel

Aanbeveling

• Investering: € 2 miljoen.
• Jaarlijkse opbrengsten: 0 tot € 50.000/jaar.
• Opbrengst: 0 tot 16 €/ton CO2.

• Maak de Green Business Club van de Zuidas bewust van de
onnodig hoge emissie door het koudenet.
• Ontwikkel draagvlak voor koude van 10 °C (nu 6 °C) en
voor een collectieve WKO met koudeopslag.
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Collectief WKO-net
Museumplein
Stefan Mol

idee

1.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

WKO-systemen zijn regelmatig in
onbalans en ze zijn vaak te groot
gedimensioneerd.

Door meer klanten te koppelen aan
bestaande en nieuwe WKO-systemen
kan onbalans worden gecorrigeerd en
wordt de opslagcapaciteit in de ondergrond efficiënter benut.

CO2-reductie

Conclusie

• Bij levering van 10.000 GJ koude bespaart de collectieve
WKO circa 1.000 ton CO2.
• Voor Drinkwater of Watersysteem, afhankelijk van de
regeneratie van de WKO uit de drinkwaterleiding of uit de
Boerenwetering.

Het koppelen van bestaande WKO-systemen en het
regenereren met warmte of koude uit de watercyclus lijkt
betaalbaar en herhaalbaar.

Financieel

• Werk de businesscase uit met de partners rond het
Museumplein.
• Ga op zoek naar herhaling bij andere WKO’s in Amsterdam.

• Investering 2 M€
• De jaarlijkse lasten/opbrengsten zijn vergelijkbaar met de
huidige systemen
• 0 €/ton CO2-besparing.
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Aanbeveling

Koude en warmte
uit de Sloterplas
Jasper Stroom en Stefan Mol

afvalwater

WS + middelen

21.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020

idee

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Koude en warmte wordt al gewonnen
uit de Nieuwe Meer, de Ouderkerkerplas en het IJ.

Met bestaande technieken kan warmte
en koude worden gewonnen en desgewenst worden opgeslagen in een WKO.
Belangrijk is dat eerst een afnemer
voor de warmte of de koude wordt
gevonden.

CO2-reductie

• Naar schatting 20.000 ton uit de koudelevering, afhankelijk
van de koudebehoefte (40%).
• Schatting 1.000 ton uit de warmtelevering aan WKO’s.
• Voor Watersysteem.

Financieel
• Nog te bepalen.
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Conclusie
De potentie is groot, maar een afnemer moet nog worden
gevonden.

Aanbeveling
• Volg de ontwikkelingen en de behoefte aan warmte en
koude rond de Sloterplas.
• Bied bij ontwikkelingen actief warmte en koude uit de
Sloterplas aan.

Damwand/beschoeiing
als warmtewisselaar
Joost Kappelhof

idee

WS +
middelen

18 van
50.000 ton
CO2 reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Vastgesteld is dat warmtewinning via
de riolering weinig efficiënt is (er is
sprake van een te klein temperatuurverschil en dikke warmtewisselaars) en
dat oppervlaktewater eerder in beeld
komt voor warmtewinning.

Als stalen damwanden worden gebruikt
als warmtewisselaars worden sterkte
én koude-/warmtewinning met elkaar
verenigd. Damwanden zijn modulair
toepasbaar: ze kunnen worden
gekoppeld om WKO’s in evenwicht te
brengen.

CO2 reductie

Conclusie

• 18 ton (0,04% van Waternet-totaal).
• Voor Watersysteem.

De CO2-reductiepotentie van dit idee is laag, terwijl de kosten
hoog zijn.

Financieel

Aanbeveling

• Investering: 49 k€ (extra op normale damwand) voor
140 km.
• Jaarlijkse lasten: 2,4 k€.
• Jaarlijkse opbrengsten: die zijn niet bepaald, maar ze zijn
te laag om de kosten te dekken.
• €/ton CO2-besparing: hoog.

Voorlopig niets mee doen. Het idee is hoogstens interessant
als dicht bij een damwand een potentiële klant is gevestigd
die koude of warmte wil en geen andere bron in de buurt is.
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Minder wasmiddelen
door zachter water
René van der Aa

WS + middelen

556 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater
idee

Aanleiding

Beschrijving

Het verlagen van de hardheid van drinkwater van 1,5 naar 1,4 mmol/l leidt
volgens de wasvoorschriften tot “zacht”
drinkwater. Wasmiddelenfabrikanten
adviseren bij het gebruik van zacht
water een lagere dosering wasmiddel.

Als 2% van de consumenten zijn dosering aanpast, is de maatregel in maatschappelijk opzicht kostenneutraal.
Als 5% van de consumenten dat doet
is de maatregel maatschappelijk klimaatneutraal en bij 47% is de maatregel voor Waternet kostenneutraal.

CO2-reductie

• Als 100% van de consumenten zijn wasmiddeldosering
aanpast is de maatschappelijke CO2-reductie 7.886 ton.
• Een realistischer aanname is dat 10% dit doet. De CO2reductie bedraagt dan 556 ton.
• Voor Drinkwater.

Financieel
• De maatregel kost Waternet € 71.000,- per jaar, maar de
aanpassing van de wasmiddeldosering door 100% van de
consumenten levert de maatschappij € 4,8 miljoen op.
• Realistisch gezien (bij aanpassing door 10% van de consumenten) kost de maatregel Waternet 128 €/ton CO2.
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Conclusie
De maatregel is maatschappelijk gezien zinvol.

Aanbeveling
• Verifieer de CO2-reductie aan de hand van gegevens van
fabrikanten.
• Start, mogelijk samen met fabrikanten, een voorlichtingscampagne over dit onderwerp.
• Voer de maatregel uit en verlaag de hardheid van het
geproduceerde drinkwater.

Digitalisering van de
dienstverlening
Mario Kortman

idee
reductie

44
50.000
van ton
50.000
CO2 reductie
ton
CO
in 22020
-reductie
in 2020
afvalwater
afvalwater

WS
WS++middelen
middelen

drinkwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Waternet onderzoekt de mogelijkheden
voor digitalisering van de dienstverlening, met name voor de afdelingen
Belastingen en Waterfacturatie.
Onderdeel van deze digitalisering is het
versturen van e-mails in plaats van
brieven.

Digitalisering van de dienstverlening
leidt tot digitale post in plaats van
papier en tot vragen vragen via de
website in plaats van via de telefoon.

CO2-reductie
•
•
•
•

Digitaal factureren: 48 ton CO2-reductie.
Extra CO2-uitstoot door vragen via de website: 4 ton.
Totale reductie 44 ton.
Voor Middelen.

Financieel
• Digitaal factureren is kostenneutraal en leidt daarom tot
0 €/ton CO2.
• Vragen via de website bespaart ruim 50 fte = 3 M€/jaar en
leidt tot een geringe extra CO2-uitstoot.
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Conclusie
De bijdrage tot de klimaatneutraal-doelstelling is zeer gering.

Aanbeveling
Het idee heeft weinig impact. Andere overwegingen moeten
voor de uitvoering van dit idee de doorslag geven.

Overige ideeën

Restwarmte gebruiken
voor Blue Energy
Stefan Mol

idee

WS + middelen

690.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Blue Energy, energie die wordt
opgewekt via de menging van warm
zoet water met koud zout water, levert
tot drie keer meer energie op
(onderzoek van de Universiteit
Utrecht). Het AEB en andere energiecentrales lozen veel afvalwarmte.

Gebruik de restwarmte van energiecentrales om de opbrengst van Blue
Energy te verbeteren. Verzin een
oplossing voor de afstand tussen de
restwarmte en het zoute water,
bijvoorbeeld door de aanleg van een
pijpleiding voor het zoute water of voor
de restwarmte.

CO2-reductie

Conclusie

• Het gemaal bij IJmuiden kan elektriciteit leveren voor
170.000 huishoudens. Dit leidt tot 230.000 ton CO2reductie. Bij de benutting van restwarmte is dat mogelijk
nog drie keer zoveel (690.000 ton CO2-reductie) .
• Niet voor Waternet.

Blue Energy heeft een zeer grote potentie. In 2006 waren de
benodigde membranen nog te duur. In 2016 lijkt een
marktconforme prijs wel haalbaar.

Financieel

• Nader onderzoek is niet zinvol. Deze techniek biedt geen
ruimtelijke mogelijkheden voor Waternet aangezien
Waternet immers niet aan zee ligt.

• Uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht uit 2006
blijkt: de opgewekte elektriciteit kost 0,11 €/kWh, terwijl
0,05 €/kWh nodig is om concurrerend te zijn.
• Bij die prijs 0 €/ton CO2-besparing.
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Aanbeveling

idee

Emissiefactoren updaten
Theo Janse en Enna Klaversma

WS + middelen

1.000 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

De emissiefactoren van grondstoffen
moeten regelmatig worden aangepast,
bijvoorbeeld omdat leveranciers
duurzamer produceren.

Actief op zoek gaan naar de beste
bronnen voor emissiefactoren en deze
jaarlijks verwerken in de klimaatvoetafdruk.

CO2-reductie

• Naar schatting 2% per jaar voor grondstoffen, oftewel
1.000 ton per jaar.
• Voor alle sectoren.

Conclusie
Een actuele klimaatvoetafdruk is onmisbaar.

Aanbeveling
Maak jaarlijks een update van de emissiefactoren.

Financieel
• Investering: 0.
• Jaarlijkse lasten: 40 uur per jaar = € 4.000.
• 4 €/ton CO2-besparing.
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Van koffiedrab naar
kilometer
Mark Nijman

idee

WS + middelen

135 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Versgemalen koffie geeft veel Waternetters energie. De koffiedrab wordt nu
gezien als afval, maar kan echter voor
99,8% nuttig worden ingezet. Circa
15% kan dienen als biobrandstof en
het overige deel kan worden gebruikt
in de kledingindustrie.

Dagelijks wordt per automaat 2,5 kilo
drab weggegooid. Jaarlijks is dat meer
dan 30 ton koffiedrab. Uit koffiedrab
kan eenvoudig en goedkoop olie
worden gefilterd voor biodiesel. Ook
kan koffiedrab worden gebruikt voor
het bewerken van kunstvezelkleding
(fleece) en het kweken van oesterzwammen.

CO2-reductie
• 135 ton/jaar.
• Voor alle sectoren.

Financieel
• Investering: nihil (gescheiden inzamelen).
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten: vergelijkbaar met de huidige
afvalkosten.
• 0 €/ton CO2-besparing.
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Conclusie
De technische en financiële haalbaarheid moet worden uitgezocht. Het idee kan worden opgeschaald naar gemeentelijk
en mogelijk landelijk niveau.

Aanbeveling
Overleg met de leverancier van de koffieautomaten, met
afvalverwerkers, met biodieselfabrikanten en met de
gemeente.

Reductie fosfaatbelasting
ondiepe veenplassen
Winnie Rip

WS + middelen

? van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Internationaal artikel: “Eutrophication
effects on greenhouse gas fluxes from
shallow lake mesocosms override those
of climate warming”.

Het artikel gaat over CO2-emissie,
waterplantengroei en voedselrijkdom.
In het KRW-programma van AGV is de
fosfaatreductie in ondiepe veenplassen
een belangrijke maatregel. De conclusies in het artikel geven aanleiding om
te onderzoeken of reductie van de fosfaatbelasting, en daardoor de toename
van waterplantengroei, kan leiden tot
reductie van de CO2-uitstoot.

Running header: “Greenhouse gas
emissions from shallow lakes”.

CO2-reductie

Conclusie

• Niet bekend.
• Voor Watersysteem.

De reductie van de fosfaatbelasting in ondiepe veenmeren
kan leiden tot reductie van de CO2-uitstoot.

Financieel

Aanbeveling

• Buiten het KRW-programma hoeven geen extra
investeringen te worden gedaan of jaarlijkse kosten te
worden gemaakt.
• De €/ton CO2-besparing zal daarom laag zijn.

Verricht een haalbaarheidsstudie/literatuurstudie naar de
relatie tussen de fosfaatbelasting en de CO2-uitstoot.
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Bijhouden CO2-opslag in
houten palen
Evelien van der Heijden

WS + middelen
idee

? van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater

Aanleiding

Beschrijving

Hout dat in de grond zit wordt niet
gedegradeerd en is dus een vorm van
CO2-opslag.

Houten palen worden gebruikt voor het
onderheien van rioolbuizen en bij dijkverbeteringen voor bijvoorbeeld kwelschermen en (constructieve) beschoeiingen. De hoeveelheid hout die bij deze
werkzaamheden de grond in gaat kan
worden bijgehouden.

CO2-reductie

Conclusie

• Niet bekend. Ten opzichte van nu is het geen besparing,
maar wel is sprake van CO2-opslag.
• Voor Afvalwater en Watersysteem.

Dit betreft een simpele manier om een CO2-opslag bij te
houden die nu al wordt gerealiseerd, zodat deze kan worden
meegenomen in de CO2-berekening.

Financieel

Aanbeveling

• Investering: 40 uur?
• Jaarlijkse lasten/opbrengsten: € 0.
• €/ton CO2 -besparing.

Houd bij hoeveel hout Waternet de grond in werkt.
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Damherten als rundvleesvervanger
Enna Klaversma

WS + middelen

1.428 van
50.000 ton
CO2-reductie
in 2020
afvalwater

drinkwater
idee

Aanleiding

Beschrijving

In de Amsterdamse Waterleidingduinen
lopen circa 3000 damherten rond. Voor
een goed ecologisch evenwicht zouden
dat er 600-800 moeten zijn. Het produceren van een kilogram rundvlees
levert zeer veel CO2-emissie op (22335 kg/kg, afhankelijk van het land
van herkomst).

In plaats van jagers in te huren om
zieke/zwakke herten af te schieten kan
ook aan zorgvuldige plezierjagers een
vergunning worden gegeven om deze
herten af te schieten en te verkopen
aan poeliers. Waternet bespaart hiermee op inhuurkosten en verdient aan
de uitgifte van vergunningen. Bovendien is het verkregen vlees duurzamer.

CO2-reductie

• 1.428 ton CO2/jaar (3% van Waternet-totaal).
• Voor Drinkwater.

Financieel
• Investering: geen.
• Jaarlijkse opbrengsten: € 250.000.
• -16 €/ton CO2-besparing.
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Conclusie
Als jaarlijks 200 herten worden afgeschoten en hun vlees in
plaats van rundvlees wordt gegeten, is een forse CO2-besparing mogelijk, die ook nog geld oplevert.

Aanbeveling
Zoek politiek draagvlak voor dit idee en, als er draagvlak is,
onderzoek vervolgens
• of er daadwerkelijk plezierjagers zijn die geld willen betalen
om een hert te mogen afschieten
• of het vlees daadwerkelijk gewild is bij poeliers en of het in
plaats van rundvlees wordt gegeten.

Niet uitgewerkte ideeën
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Oplaadbare batterijen (Bart Specken)
Waterkracht uit oude vergisters rwzi Oost (Teun Verkaik)
Energiefiets op kantoor (Linda de Wit)
Toepassen LED-verlichting (Martin Hammer)
Automatisch plannen van zakelijk vervoer (Edwin de Jong)
Brandstofcel op methaan (Harry Kemps)
Amsterdamse ziekenhuizen (Rob Ververs)
Automatiseren ventilatie (Michel Bos)
Waterfilter met Naffion (Harry Kemps)
Afval scheiden in de Waternet-kantoren
Waterstofproductie uit slib, biomassa of biogas
Stadswarmte voor douchewarmtewisselaars (Najim Ayadi)

