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Nieuwe gevaarlijke stoffen duiken zo vaak op in
onze rivieren, dat vorig jaar gedurende 312 dagen
geen water uit de Maas kon worden ingenomen
voor de productie van drinkwater. Wereldwijd
steekproefonderzoek toont aan dat drinkwater is
vervuild met microplastics, 83 procent van de tests
bleek vervuild. De legionellabacterie nestelt zich
niet alleen in warmwaterleidingen, ze gedijt ook in
koudwatertapinstallaties.
Drie recente voorbeelden van bedreigingen van ons
kraanwater. Ze zijn legio, serieus en soms niet vermoed. En steeds moeilijker te bestrijden. De lozing
van GenX door Chemours stelt drinkwaterbedrijven
voor serieuze problemen. “GenX passeert zelfs
onze robuuste zuivering,” zegt drinkwaterbedrijf
Dunea.
De opsomming verhoudt zich slecht met het beeld
dat ons drinkwater van topkwaliteit is. Hoe lang is
dat statement houdbaar als niet duidelijk is of en
hoeveel microplastics er in ons drinkwater zitten
en we in feite gissen naar de stoffen die de industrie loost? “We weten nu simpelweg niet wat er
allemaal uit de afvoerpijpen komt,” zegt Annemarie
van Wezel van KWR.
Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven,
riep het nieuwe kabinet vorige maand op om met
harde afspraken het drinkwater te beschermen.
Het was de zoveelste bons op de deur van de
beleidsmakers. Over de oplossing hoeft niet lang
te worden nagedacht: pak het aan bij de bron. Dat
voorkomt een hoop ellende en veel kosten. En de
tegenwerping van de veroorzakers dat voorkomen
ook veel geld kost, weerlegt het nieuwe kabinet
met het adagium dat de vervuiler betaalt; vaak
gehoord, maar nu is het menens.
Gaan we het beleven? If not, dan is er de drink
waterdroom van wetenschapper en Oasen-directeur Walter van der Meer: met honderd procent
membraanzuivering honderd procent zuiver
drinkwater produceren. Daarmee maken we onze
drinkwatervoorziening toekomstproof, zegt hij.
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WALTER VAN DER MEER
OVER ‘HONDERD PROCENT
ZUIVER DRINKWATER’

‘EITJE VAN
COLUMBUS
GEVONDEN’
Tekst Marloes Hooimeijer
Fotografie Marcel Molle
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In één stap met honderd procent membraanzuivering naar honderd procent
onberispelijk drinkwater: dat is de drinkwaterdroom van Oasen-directeur en
deeltijdhoogleraar Walter van der Meer. “Het maakt onze drinkwatervoorziening
toekomstproof.” Een recent door hem geoctrooieerde techniek moet de resterende
bezwaren wegnemen.

N

agenoeg zijn hele carrière combineert hij drinkwaterpraktijk en wetenschap,
Oasen-directeur Walter van der Meer. Voor een oratie draait hij zijn hand inmiddels niet meer om. Afgelopen juni hield hij zijn derde, dit keer ter ere van
zijn benoeming (vorig jaar september al) als deeltijdhoogleraar Membrane
Technology and Engineering for Water Treatment aan de Universiteit Twente.
“The place to be als het om membranen gaat”, aldus Van der Meer.
Hij brak een lans voor ‘honderd procent-membraanzuivering voor honderd procent onberispelijk drinkwater’. Ook wel OSRO-concept (one step reverse osmosis) genoemd.
Van der Meer: “Bij bestaande drinkwaterzuivering heb je vier tot zeven stappen nodig (zandfilter, beluchting, actief kool, enzovoort), bij OSRO maar één. Het is een fysisch proces dat lijkt
op een theezeef met hele kleine gaatjes, waar alleen zuivere watermoleculen door kunnen.
De membranen die oorspronkelijk ontworpen zijn om zout uit zeewater te halen, blijken ook
verrassend goed in staat allerlei (bekende en nog onbekende) stoffen, metalen, organische
verbindingen, ziekteverwekkers en antibioticaresten uit zoet en brak water te verwijderen.
Maken we met onze huidige technieken onberispelijk water met hier een daar een klein
minnetje (wat stoffen die er toch in kleine hoeveelheden doorheen komen), bij OSRO kan zelfs
dat kleine minnetje weg.”
De vraag dringt zich meteen op: komt ook GenX er dus niet doorheen? (Die stof was onlangs
breed in het nieuws vanwege de lozingen door chemiebedrijf Chemours in de Merwede. O
 asen
tekende beroep aan om Chemours’ lozingsvergunning drastisch te beperken en op termijn
helemaal te verbieden om daarmee de toekomstige drinkwaterkwaliteit veilig te stellen.) Van
der Meer: “Ja, ook GenX haal je er hiermee uit. Maar dit mag natuurlijk nooit een reden zijn
voor de industrie om achterover te gaan leunen; GenX in het oppervlaktewater vormt immers
niet alleen een risico voor ons drinkwater, maar ook voor watermilieu, recreatie of voor mensen die water uit de Merwede tappen voor de moestuin.” >
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Oasen en een aantal andere drinkwaterbedrijven hanteren hier en daar al deelstroommembraanzuivering: een combinatie van OSRO en traditionele zuivering. “Onze nieuwe zuiveringsinstallatie Schuwacht is daar een voorbeeld van. De klanten krijgen hierdoor zachter water
aangezien het gezuiverde water uit het OSRO-deel geen kalk bevat en dit water wordt gecombineerd met het hardere water uit de traditionele zuivering. Ook de aanwezigheid van andere
stoffen middelt zich doordat die er in de ene stroom helemaal niet meer in zitten.”

‘ Hoe zou jij het
vinden als ik
zou zeggen dat
dat glas water
gezuiverd
wc-water is?’

TOEKOMSTPROOF
In de volstroommembraanzuivering die Van der Meer op termijn voor zich ziet is geen sprake
meer van twee deelstromen, maar van één waterstroom die geheel gezuiverd wordt met
RO-membranen tot honderd procent zuiver water. “Daarmee maken we de drinkwatervoorziening toekomstproof”, zegt hij, bijvoorbeeld omdat de techniek antwoord biedt op de verzilting.
“Nu zie je al dat drinkwaterbedrijven in Noord- en Zuid-Holland en in delen van Friesland brak
grondwater meenemen bij hun waterwinningen doordat het zeewater langzaam Nederland in
trekt. Ze zien zich daardoor genoodzaakt voor hun winning verder het land in te trekken. Dat
zou niet nodig zijn met volstroominstallaties, daarmee kun je ook het zout eruit halen en dus
right on the spot grondwater blijven onttrekken.”
De zuiveringsunits zijn modulair op te bouwen (“Je klikt er gewoon een membraan naast
of achter als je meer volume wilt”) en ook geschikt voor kleinere watervolumes. “Dat geeft
weer een heel andere kijk op de drinkwatervoorziening. Als we nu een waterleiding van
veertig kilometer moeten vervangen, kunnen we ook overwegen om in plaats van zo’n grote
investering in een nieuwe leiding drie decentrale zuiveringsunits te plaatsen. Maar als we in
alle steden weer een zuivering neer gaan zetten, voelt dat ook als ‘terugschalen’, en aan dat
idee moeten we met elkaar nog even wennen.”
De techniek biedt mogelijkheden de lokale waterkringloop te sluiten. Als je het regenwater
lokaal kunt opvangen, opslaan (ondergronds) en honderd procent kunt zuiveren, hoef je niet
meer moeilijk te doen om genoeg schoon drinkwater de stad in te krijgen. In theorie zou dit
ook prima met rioolwater kunnen, zegt Van der Meer. “Maar de klant is toch ook nog wel gevoelig voor een zo’n schoon mogelijke drinkwaterbron. Hoe zou jij het vinden als ik zou zeggen
dat dat glas water gezuiverd wc-water is?”
PROFESSOR WALTER’S IDEA
Hij vertelt als een bevlogen wetenschapper over zijn ‘kindje’, met een tekening toegelicht
(“Ik zal ‘m voor je signeren”). Maar net zo makkelijk schakelt hij over naar de drinkwaterpraktijk. “Ik voel me tachtig procent drinkwaterman en twintig procent wetenschapper; precies
de verdeling van mijn werkweek. Die combinatie is ooit zo ontstaan en ik denk dat ik er nooit
meer vanaf kom.”
Het risico lijkt wel dat iemand die toch met grote regelmaat in het Twentse ‘membraanwalhalla’
vertoeft, misschien ook wel een membraantunnelvisie gaat ontwikkelen. “Als dat daar in
Twente al zo zou zijn, leer ik dat die andere vier dagen wel af. Je moet in de praktijk natuurlijk
ook openstaan voor andere technieken, niet gaan roepen dat alles met membranen moet.
In- en externen zijn soms verbaasd als ik niet gelijk met membranen als oplossing aan kom
zetten. Tegelijk denk ik dat ieder drinkwaterbedrijf wel inziet dat zo’n volstroominstallatie
absoluut interessant kan zijn en het op zijn manier meeneemt in de investeringsafwegingen.
Als je een nieuwe computer of telefoon koopt, ga je toch ook niet voor een verouderde versie?
In China zal het wel eerder draaien dan bij ons, op plekken waar nu nog niks aan zuivering
staat. Ze noemen de techniek daar alleen geen OSRO, maar Professor Walter’s Idea.”
Oasen heeft zelf zeven zuiveringen, allemaal op basis van oevergrondwater. De bedoeling is
dat twee of drie daarvan op termijn volledig op OSRO gaan draaien, waarvan zuivering Hooge
Boom in Kamerik de eerste wordt. Ook de deelstroominstallatie in Schuwacht wordt ooit
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WALTER VAN DER MEER
Walter van der Meer (58 jaar) is sinds 2012 directeur van drinkwaterbedrijf Oasen. Die
functie combineert hij sinds september 2016 met het deeltijdhoogleraarschap Membrane
Technology and Engineering for Water Treatment aan de Universiteit Twente. Eerder was
hij vijf jaar deeltijdhoogleraar aan de TU Delft (Innovative Water Purification Processes) en
al eens in Twente (Membrane Process Technology, 2005 tot 2011). Van der Meer studeerde
chemische technologie in Delft en promoveerde daar in 2003 op RO-membraanfiltratie
(omgekeerde osmose). Hij maakte carrière bij Drinkwaterbedrijf Friesland, NUON Water en
Vitens, waar hij tot zijn overstap naar Oasen van 2009 tot 2012 Chief Operating Officer was.

 ogelijk volstroom, door – als de techniek verder is ontwikkeld – het traditionele deel stil te
m
zetten.
Van der Meer: “Het helpt natuurlijk wel dat onze aandeelhouders en commissarissen er vertrouwen in hebben dat ik er echt verstand van heb. Maar ik kon ook een goede businesscase
overleggen. De kosten voor volstroom, deelstroom en traditioneel zijn ongeveer gelijk; het
lijkt erop dat volstroom uiteindelijk zelfs een à twee cent per kuub goedkoper is. Qua investeringen is het dus om het even, qua kwaliteit biedt volstroom een extra plusje en dat het
toekomstproof is krijg je er gratis bij.”
Critici wijzen op het hoge energieverbruik door de membraanpompen. Dat kan inderdaad wat
hoger liggen dan bij een traditionele installatie, maar indirect is het nieuwe zuiveringsconcept
wel duurzamer, stelt Van der Meer. “Je gebruikt geen chemicaliën, zoals natronloog om te
ontharden, waarvoor in de productie heel veel energie nodig is. Er zijn geen r egeneratiekosten
voor actief kool, dat je weer moet verhitten als het is uitgewerkt. En je hebt minder transport
afstanden doordat je het in steden kunt inzetten.”
De Zeeuw Helle van der Roest fiets volgend jaar naar Nepal. ”Ik zal mijn
thuis en gezin moeten loslaten; heel eng, maar ik ga het wel doen.”

OCTROOI
Helemaal perfect is de techniek nog niet, erkent hij. “Natuurlijk kan er altijd nog weleens een
stofje doorheen piepen, als er ergens een keer een extra gaatje zit of zo. Maar anders hebben >
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‘ Ieder drink
waterbedrijf
ziet wel in dat
zo’n volstroom
installatie
interessant
kan zijn’
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‘ In China
noemen ze de
OSRO-techniek
Professor
Walter’s Idea’

we ook niets meer te onderzoeken.” En vervuiling van membranen is een bekend punt, erkent
Van der Meer. Zeker bij zuivering van troebel oppervlaktewater, vol algen en kleideeltjes,
vraagt dit extra aandacht om te zorgen dat de kleine membraanporiën niet binnen een mum
van tijd verstopt raken.
Maar de belangrijkste uitdaging vormen de afvalwaterstroom en remineralisatie. De nieuwe
techniek zorgt nu nog voor een vier keer zo grote afvalwaterstroom als bij traditioneel
zuiveren: van de honderd eenheden water die je zuivert, gooi je twintig eenheden als afval
water weg (bij traditioneel maar vijf eenheden). Met dat afvalwater stroomt ook het calcium en
magnesium weg. En aangezien de wettelijke norm bepaalt dat de hardheid van het drinkwater
één millimol moet zijn, moeten calcium en magnesium weer apart worden aangevoerd en
toegevoegd (remineralisatie).
Het is een kwestie van tijd – ‘een jaar of vijf à tien’ – totdat ook deze problemen zijn opgelost,
verwacht Van der Meer. “Bij toeval hebben we in Twente een techniek ontdekt w
 aarmee we
binnen OSRO enerzijds de afvalwaterstroom tot vijf en misschien wel twee delen kunnen
beperken en anderzijds het calcium en magnesium via ionenwisseling apart uit het water
kunnen zuiveren, zodat we het eigen product weer meteen in de gewenste hoeveelheid
kunnen toevoegen. We hebben hier inmiddels octrooi op. Het klinkt bijna te mooi om waar te
zijn, maar we zijn er nu een half jaar mee bezig en hebben nog geen tegenvallers gehad. Als
dat zo blijft, hebben we wel een eitje van Columbus gevonden.” |

WEDERHOOR
MERLE DE KREUK

HOOGLERAAR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY TU DELFT:

“Het is maar de vraag of mensen wel zo’n weerstand hebben tegen het drinken van gezuiverd
rioolwater. Mijn studenten zeggen: als het technologisch kan, waarom niet. Zolang maar goed
wordt gemonitord op kwaliteit, er bijvoorbeeld geen ziekteverwekkers door de membranen
heen kunnen glippen. Waarom zouden we gezuiverd rioolwater per se eerst nog een stukje
door de rivier willen laten stromen, om het later weer in te nemen om drinkwater van te
maken? We schrikken misschien even van het idee ‘wc-water te drinken’, maar met goede
membranen is er niets aan de hand.
Ook na afloop van mijn Leeuwenhoeklezing ‘Kun je rioolwater drinken? Producten uit de
RWZI’ in juni, reageerden veel aanwezigen positief op dit idee. Zeker voor snelgroeiende steden is het geschikt. In Windhoek in Namibië drinken ze al decennia gezuiverd afvalwater, ook
in Singapore is hergebruik gewoon. En in Delhi onderzoeken we met een aantal Nederlandse
en Indiase partners de optie van kleine zuiveringsinstallaties op wijkniveau – in plaats van
afvoer in open riolen – bedoeld voor irrigatie- en industriewater, maar ook voor drinkwater.
We doen er ook onderzoek naar de perceptie van de plaatselijke bevolking rond drinkwater
kwaliteit, of die anders is bij het gebruik van rioolwater. Ik ben heel nieuwsgierig naar de
uitkomsten.”
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‘WE WETEN
SIMPELWEG
NIET WAT DE
INDUSTRIE
ALLEMAAL
LOOST’

genX is
Tekst Hans Oerlemans
Beeld iStockphoto

Kraanwater is in Nederland nog altijd van topkwaliteit. Maar het kost steeds
meer moeite dat zo te houden. Drinkwaterbedrijven vinden in hun bronnen
meer en vaker verontreinigingen. Zo ligt Teflon-producent Chemours zwaar
onder vuur wegens de lozing van GenX op de Beneden-Merwede, tevens bron
voor drinkwater. Geen incident, maar een scherp voorbeeld van een structureel
probleem.

“W

Aan Teflon blijft
niets plakken,
behalve
een reeks
milieuaffaires

ereldwijd neemt het gebruik van synthetische chemicaliën toe, zowel
het volume als het aantal soorten stoffen. De industrie innoveert in een
razend tempo. Het lijstje met stoffen waar een bedrijf vandaag mee werkt,
kan over een jaar al weer anders zijn. En daarmee ook de samenstelling
van het industriële effluent.”

Aan het woord is professor Annemarie van Wezel, principal scientist bij KWR Watercycle
Research Institute en Universiteit Utrecht. Ze ziet de problemen met industriële lozingen toenemen. Waterschappen en drinkwaterbedrijven treffen in hun monsters nieuwe antropogene
verontreinigingen aan (door de mens in de natuur gebracht). Steeds betere meetapparatuur
haalt steeds meer stoffen boven water. Stoffen waarvan vaak de giftigheid nog moet w
 orden
vastgesteld. Het beeld is bovendien nooit compleet: laboratoria vinden in proefmonsters
alleen het soort stoffen waar gericht naar wordt gezocht.
Nu al moet regelmatig een innamestop worden afgekondigd wegens vervuiling van een
drinkwaterbron. Veel publiciteit was er in 2015 rond de lozing van pyrazool op de Maas bij
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geen incident
Geleen. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) zag zich
gedwongen maandenlang geen water uit de rivier te onttrekken. In totaal waren er dat jaar 83 (!) incidenten rond de
inname van Maaswater.
Van Wezel: “Bij een innamestop heeft de verontreiniging zich
al kunnen verspreiden. Je moet dan de bron a
 chterhalen en
uitzoeken hoe groot de risico’s zijn. Dat is allemaal damagecontrol achteraf. Het is natuurlijk veel effectiever om vervuiling bij de bron tegen te houden. Dan is de verdunning nog
beperkt, wat zuiveren gemakkelijker maakt.”
UP-TO-DATE DATA
Hoe zou dat eruit kunnen zien? Van Wezel: “Ik pleit ervoor
dat bedrijven een actueel register bijhouden van stoffen
die ze lozen en in welke hoeveelheden en combinaties. We
weten nu simpelweg niet wat er allemaal uit de afvoerpijpen
komt. Dat verandert voortdurend. De overheid kan bedrijven
verplichten om permanent hun effluent breed te screenen
om zeker te weten dat alle waarden binnen veilig marges
blijven. Bij een dreigende overschrijding kan men tijdig acteren, rekening houdend met de gebruikers van rivierwater
benedenstrooms.”
“De vergunningverlening en de controle op de naleving
liggen nu volledig bij publieke partijen. In het geval van
Chemours zijn dat de provincie Zuid-Holland en DCMR

Milieudienst Rijnmond. Mijn pleidooi is om de controle op
het effluent bij de bedrijven zelf te leggen, maar dan wel
via onafhankelijke geaccrediteerde laboratoria, waarbij de
gegevens gedeeld worden met de vergunningverlener. Dan
ben je verzekerd van actuele en betrouwbare data.’’
De industrie zal daar weinig voor voelen. Het betekent
immers nieuwe regels en extra kosten. “Vergeet niet dat
incidenten ook hoge en onvoorziene kosten met zich meebrengen. Denk aan imageschade, rechtszaken, soms zelfs
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het tijdelijk stilleggen van de productie en claims van gedupeerden en slachtoffers.”
WATERDICHTE AANPAK
Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven pleit al jaren
voor een veel betere bronbescherming. Zou het tot een
totaal verbod op emissies door de industrie moeten komen?
“Nee, dat lijkt me niet realistisch,’’ zegt Lieke Coonen,
secretaris van de Stuurgroep Bronnen en Kwaliteit. “Wij
vinden lozingen ongewenst als ze risico’s opleveren voor de
drinkwatervoorziening. Daarom hamert Vewin er al jaren op
dat het bevoegd gezag bij het afgeven van vergunningen veel
beter kijkt naar de gevolgen voor de drinkwatersector. Onze
oproep krijgt gelukkig steeds meer gehoor.”
“Zo staat sinds 2016 expliciet in het handboek voor het toetsen van een vergunningaanvraag dat gekeken wordt naar
de effecten voor innamepunten van drinkwaterbedrijven.
Dat is een flinke stap vooruit. De regelgeving is daarmee
op orde, alleen blijken overheden moeite te hebben met de
interpretatie en implementatie. Wie doet wat? Hoe ver gaat
die verplichting? Men wacht af en kijkt naar elkaar. Daar
mag het niet alsnog misgaan. Er moeten afspraken komen
over een waterdichte aanpak.”
Lieke Coonen wijst ook op de recente brief van minister
Schultz over de Structurele aanpak van opkomende s toffen
ter bescherming van de drinkwaterbronnen. De Tweede
Kamer had hierom gevraagd mede naar aanleiding van

Pyrazool- en GenX-affaires. “De minister doet een aantal
goede voorstellen. Wat ons betreft, gaat het vooral om verbetering van de vergunningverlening: meer transparantie
over en onderzoek naar nieuwe stoffen en betere uitvoering
van de richtlijnen.’’
Toch moet er volgens professor Van Wezel meer gebeuren
en dan vooral aan de bron. “Een vergunning is een statisch >
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‘GenX is een zeer moeilijk verwijderbare stof, het passeert zelfs
onze robuuste zuivering’
document. Meestal in redelijk algemene termen geformuleerd. Het productieproces in de industrie is dynamisch.
Bedrijven weten vaak bij een vergunningaanvraag niet exact
welke stoffen en in welke hoeveelheden en combinaties
gebruikt gaan worden. Dat kan snel veranderen. Alleen al
om die reden is het goed bedrijven veel meer verantwoordelijk te maken voor de bewaking van de kwaliteit van hun
effluent.’’ |

‘STOFFEN ALS GENX MOETEN BIJ DE BRON
WORDEN GESTOPT’
Aan Teflon blijft niets plakken, behalve dan een jarenlange
reeks milieuaffaires rond producent DuPont en - sinds
de verzelfstandiging - Chemours. Ernstige zaken rond
lozingen in de VS, maar ook bij de Nederlandse vestiging in
Dordrecht.
‘Nul milieu-incidenten. Dat is ons doel,’ staat er prominent
op de website van Chemours. ‘We hebben een onvoorwaardelijke focus op milieu, gezondheid en veiligheid.’ Juist op

WEDERHOOR

die punten komt het bedrijf bij herhaling negatief in het
nieuws. Dit voorjaar besloot de provincie Zuid-Holland
om de maximaal toegestane emissies van GenX-fluorverbindingen in de lucht en op het water van de Beneden

VNCI: ‘NIET MEER, MAAR MINDER COMPLEXE
REGELGEVING’

Merwede drastisch te verlagen.
Drinkwaterbedrijf Oasen vindt de nieuwe volumes nog
steeds te groot en vraagt de bestuursrechter om verder-

“De afgelopen decennia heeft onze sector al veel gedaan

gaande reductie. Zo snel mogelijk moeten de lozingen naar

om het industrieel afvalwater te verminderen, het intern te

nul, stelt woordvoerder Joost van Luijt. ‘‘Ons probleem is

hergebruiken en diepgaand te zuiveren. Dat heeft tot een

het akelig kleine verschil tussen de veilig geachte grens-

aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het opper-

waarde en de geconstateerde waarde van deze stoffen

vlaktewater geleid,” stelt Peter Bareman, hoofd veiligheid,

in onze oeverbronnen. Nu zitten we nog aan de veilige

gezondheid & milieu bij VNCI, de branchevereniging van de

kant. Wat gebeurt er in uitzonderlijke omstandigheden

chemische industrie.

zoals bij een lage waterafvoer door extreme droogte of bij

“Om tot een nog beter systeem te komen, willen wij niet

lozingen van vergelijkbare stoffen elders langs de rivier.

méér regels, maar minder complexe regelgeving met wel

Dan kunnen plotseling veel hogere concentraties ontstaan.

een nauwgezette uitvoering. Bedrijven monitoren nu al de

Daar houdt de vergunning geen rekening mee, vandaar

kwaliteit van het afvalwater, ook door de inzet van geac-

onze gang naar de rechter.’’

crediteerde laboratoria. Ons oppervlaktewater kan door

Van Luijt voegt eraan toe: “Chemische stoffen zoals GenX

betere technieken op meer stoffen worden geanalyseerd

horen niet thuis in het milieu en zeker niet in onze bron-

en dat in zeer lage concentraties. Waar de stoffen vandaan

nen. Waterdieren en -planten komen ermee in aanraking.

komen, is lang niet altijd meteen duidelijk. Dat kunnen

Zulke stoffen moeten bij de bron worden gestopt. Zodra

binnen- en buitenlandse bronnen zijn waaronder huishou-

ze in de water- en voedselketen komen, ben je de controle

dens, landbouw en industrie. Belangrijk is dat er sneller

kwijt. Het kan toch niet dat een chemisch bedrijf stoffen

helderheid komt over omvang, aard en herkomst.”

loost die een drinkwaterbedrijf later tegen hoge kosten

Volgens Bareman kan de kwaliteit van het oppervlakte

moet verwijderen.’’

water alleen verder verbeteren met een gezamenlijke aan-

Inmiddels heeft chemiebedrijf C
 hemours, dat niet reageert

pak en nauwe samenwerking tussen overheid, industrie en

op vragen voor dit artikel, zelf besloten nog dit jaar een

andere partijen zoals de drinkwatersector. “De chemie wil

proefinstallatie te bouwen voor de voorzuivering van afval-

daaraan uiteraard graag een actieve bijdrage leveren, want

water. Nul-emissie is technisch mogelijk, alleen vergt het

zuiver oppervlaktewater en gezond drinkwater vinden ook

wel forse investeringen.

wij van het grootste belang.”
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Al maanden zijn Chemours en GenX topics in de media. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Een korte samenvatting van een inmiddels metersdik dossier:
1938
Een nieuw plastic met uitzonderlijke
eigenschappen wordt bij toeval ‘ontdekt’
in een laboratorium in New Jersey.
DuPont verwerft patent op dit materiaal
dat de merknaam Teflon krijgt. Belangrijkste eigenschappen: hittebestendig en
in hoge mate vuil-, vet- en waterafstotend.
Meest bekende toepassing: de anti-aanbaklaag.
1962
Prins Bernhard opent in Dordrecht een
DuPont-fabriek. Hier start in 1967 de
productie van Teflon met behulp van
PFOA: Per-fluor-octaan-zuur. Reststoffen
worden geloosd op het riool en in de lucht.
2012
Gedurende decennia stapelen de aanwijzingen zich op dat PFOA kankerverwekkend is en genetisch giftig. Na veel druk
en schadeclaims stopt DuPont met het
gebruik van PFOA.
De Teflon-productie gaat door, maar nu
met behulp van de nieuwe GenX-techniek. De fluor-componenten zijn in dit
geval veel mobieler dan PFOA en slechter
afbreekbaar. Ze verdwijnen echter wel
sneller uit het lichaam van proefdieren.
2013
PFOA komt op de Europese lijst van
zeer zorgwekkende stoffen: gevaarlijk
vanwege risico’s op kanker, verstoring
van de voortplanting en ophoping in de
voedselketen.
2013
De provincie Zuid-Holland geeft een
vergunning af om jaarlijks 6.400 kg
GenX-stoffen te lozen op het riool.
2015
DuPont verzelfstandigt de divisie Performance Chemicals onder de nieuwe naam
The Chemours Company met in Dordrecht
500 medewerkers.
2016
Het RIVM concludeert na onderzoek dat
DuPont vermoedelijk jarenlang bij de
uitstoot van PFOA de veilig geachte grenswaarden heeft overschreden.
2016
Het RIVM meldt dat over GenX te weinig
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bekend is om conclusies te trekken over
de (on)schadelijkheid voor mens en
milieu. Daarom is niet te zeggen of GenX
binnen de categorie zeer zorgwekkende stoffen valt. Duitsland kondigt een
uitgebreid onderzoek aan naar GenX dat
vermoedelijk enkele jaren gaat duren.
Januari 2017
Oasen slaat alarm over de concentratie
GenX in de oeverbronnen bij de Merwede.
Als de emissies in dit tempo doorgaan,
zal Oasen fors moeten investeren in extra
zuivering. De huidige filters houden GenX
niet tegen.
April 2017
Rijkswaterstaat schrijft in een brief aan
de provincie Zuid-Holland: ‘De kwaliteit
van het drinkwater is in het geding. Het
gaat hier om een indirecte lozing van
industrieel afvalwater op rijkswater met
grote risico’s voor de openbare drink
watervoorziening.’
April 2017
De provincie Zuid-Holland brengt de
vergunning voor het lozen van GenX op het
riool terug naar 2.035 kg. Ook de lucht
emissies moeten sterk naar beneden,
maar voor verdere ‘beperking of volledige
uitfasering zijn er juridisch onvoldoende
gronden,’ stelt de provincie. De stof is
Europees en nationaal (nog) niet verboden.
Mei 2017
Oasen gaat in beroep tegen het besluit
van de provincie en eist bij de bestuursrechter verdere reductie en op termijn
een algeheel verbod. De behandeling van
de zaak neemt naar verwachting zeker
driekwart jaar in beslag.
Juni 2017
Minister Schultz meldt in een brief aan de
Tweede Kamer dat Chemours buiten de
vergunning om te lozen op het riool ook
een kleine hoeveelheid GenX direct heeft
geloosd op de Merwede.
Juli 2017
Minister Schultz stuurt een brief aan
de Tweede Kamer over stappen om te
komen tot een Structurele aanpak van
opkomende stoffen in drinkwaterbronnen.
GenX en PFOA worden expliciet genoemd
als voorbeelden van persistente, mobiele

en toxische stoffen. Sowieso giftig, maar
onduidelijk in welke mate en bij welke
concentraties.
De nieuwe structurele aanpak komt
vooral neer op het beter uitvoeren van
bestaand beleid: meer samenwerken,
betere afstemming, verder onderzoek,
meer transparantie, lessons learned ter
harte nemen en duidelijkheid over taken
en bevoegdheden.
Augustus 2017
Milieuchemicus Jacob de Boer van de VU
heeft met zijn team en op eigen initiatief
een beperkt onderzoek uitgevoerd naar
de aanwezigheid van PFOA en GenX in
begroeiing in de omgeving van Chemours.
Gezien de gevonden concentraties adviseert hij bewoners geen groente en fruit
uit eigen tuin te eten. Het RIVM stelt dat te
weinig bekend is om een dergelijk advies
te rechtvaardigen.
Na doorrekening van lozingsscenario’s
concludeert het RIVM dat op termijn de
GenX-concentratie bij twee oeverlocaties
voor de winning van drinkwater nog maar
net onder de veilig geachte waarde blijft.
De veiligheidsmarge is te klein om calamiteiten op te vangen.
Staatsecretaris Dijksma wil een allesomvattend vervolgonderzoek door het RIVM
om alle nog resterende vragen rond de
lozingen, schadelijkheid en aanwezigheid van PFOA en GenX in lucht, water en
bodem op te helderen.
Drinkwaterbedrijf Dunea meldt minieme
hoeveelheden GenX te hebben aange
troffen in het oppervlaktewater van
productielocaties in Monster, Katwijk en
Scheveningen. Een opvallende vondst,
omdat het Dunea-innamepunt aan de
Afgedamde Maas ver ten oosten ligt van
de Beneden Merwede waar Chemours de
stof loost (stroomopwaarts). Vooralsnog is
onduidelijk hoe dit kan.
Het gaat om waarden dertig keer lager
dan de nu veilig geachte concentratie.
Dunea schrijft op de website: ‘Het drinkwater is nu veilig, maar de lozingen en
uitstoot kunnen in de toekomst wel tot
hogere concentraties leiden. GenX is een
zeer moeilijk verwijderbare stof. Het passeert zelfs onze robuuste zuivering.’
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DE SNOEK ZIE JE WEER OVERAL…

…MAAR WAAR VIND JE NOG
DE KWABAAL?
Tekst Hans Klip | Beeld Blikonderwater

De houting en zalm zijn terug van weggeweest en met heel wat vissensoorten
gaat het steeds beter. Dat is het resultaat van de algehele verbetering van
de waterkwaliteit en gerichte habitatmaatregelen. Maar het is niet louter
rozengeur en maneschijn onder water. Sommige soorten zitten juist in het
verdomhoekje en de zwartbekgrondel is een onwelkome gast.

D
Zalm: nog te vroeg om hierover
te juichen

Kwabaal: als enige zoetwatervis
ernstig bedreigd

e zeeforel is gesignaleerd in de Overijsselse Vecht. Honderd zeldzame beekprikken zijn aangetroffen in een zandvang in de Dommel. Er zijn zalmpjes uitgezet
in de Limburgse Geul. Een kleine bloemlezing van recente berichten over het
herstel van bedreigde of zelfs verdwenen vissoorten. Het gaat crescendo met
allerlei soorten, zoveel is wel duidelijk.
Een belangrijke reden zijn de maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, nadat rond
1970 de vervuiling het dieptepunt bereikte. Jan Kranenbarg, senior projectleider bij Ravon
(onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen), licht toe: “De chemische kwaliteit van water moet voldoende goed zijn. Bij een te laag zuurstofgehalte of troebel
water kunnen bepaalde vissen niet goed leven. Door de inspanningen van waterbeheerders
zag je vanaf de jaren negentig diverse soorten zich voorzichtig herstellen. De snoek is een
belangrijke graadmeter. Die is helemaal terug.”
KICKEN OP PRIKKEN
Vooral de kleinere van de ‘minder kritische’ vissoorten hebben zich flink hersteld, zegt
Matthijs de Vos, specialist ecologie bij Waterschap Rijn en IJssel. “De bittervoorn die houdt
van plantenrijk stilstaand water in sloten en laaglandbeken, is tegenwoordig wijdverspreid.
Ook de aantallen van enkele grote stromingsminnende vissoorten nemen toe, al wordt hun
situatie nog wel als kritisch beschouwd. Denk onder meer aan de barbeel, kopvoorn en
serpeling.”
Bas van der Wal, programmacoördinator watersystemen bij Stowa (kenniscentrum van
regionale waterbeheerders), noemt speciaal de prik. “Mensen kicken op deze langwerpige,
zilverachtige vis met zijn zuigmond. Het gaat de goede kant op met de beek- en rivierprik. Zij
stellen prijs op schoon water.”
Voor veel in de knel geraakte vissoorten bood verbetering van de waterkwaliteit onvoldoende
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‘ De beste
vispassage
is geen
vispassage’

Snoek: belangrijke graadmeter voor verbetering van waterkwaliteit

soelaas; ook hun habitat moest op orde worden gebracht.
Een groot probleem bleek de hoeveelheid stuwen, g
 emalen
en sluizen. Zij vormden vaak onoverkomelijke obstakels voor
vissen. Er waren passages nodig. “De laatste tien jaar is het
aanleggen van vistrappen bij barrières dagelijkse praktijk
voor waterschappen”, vertelt Van der Wal. “Zij m
 aken gemalen ook visvriendelijk, onder meer door het ontoegankelijk
maken van bewegende delen en het vergroten van het
watervolume dat per omwenteling van de pomp door het
gemaal gaat.” Het meest in het oog springende project is de
Vismigratierivier bij de Afsluitdijk, een wereldprimeur. Als
deze rivier klaar is, kunnen trekvissen als de zalm, paling en
spiering ongehinderd tussen Waddenzee en IJsselmeer (behorend tot het IJssel-Rijnsysteem) heen en weer zwemmen.
HUIS VAN DE VIS
Herinrichting van beken draagt volgens De Vos eveneens bij
aan het herstel van het ‘huis van de vis’. “Het is populair om
een kronkelende beek aan te leggen, zelfs als die er v roeger
nooit is geweest. Belangrijker is dat een beek voldoende
structuurvariatie heeft door bijvoorbeeld dode bomen, verschil in bodemsubstraat en onderspoelde oevers.”
De komst van de Kaderrichtlijn Water gaf een extra boost
aan de maatregelen van waterbeheerders. De visstand moet
voldoen aan de ecologische doelen in 2027. “Connectiviteit
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is een ecologische sleutelfactor”, zegt Van der Wal. “Daar
valt vismigratie onder. De toename van diversiteit en hoeveelheden van vissoorten is een goede indicatie voor de verbetering van waterkwaliteit.”
GROTERE VARIATIE
Toen in 2005 de KRW-monitoring begon, was in de meeste
wateren de toestand voor vissen niet goed genoeg. Volgens
Kranenbarg zijn veel scores nog steeds niet om over naar
huis te schrijven. “Het duurt even voordat vissen reageren
op maatregelen. We constateren bij Ravon dat er erg veel
vistrappen worden aangelegd maar habitatmaatregelen nog
achterblijven. Het is vooral nodig om overstromingsvlaktes
te herstellen en een grotere variatie aan te brengen in
stroomsnelheid, bodemsubstraat en structuur in de beken
en rivieren.”
Sommige trekvissen waren in ons land verdwenen, maar
zijn er weer. Dat geldt vooral voor de houting en zalm die
in de eerste helft van de twintigste eeuw uitstierven in de
watersystemen van Maas en Rijn. Zij zijn de laatste decennia uitgezet in geschikte paai- en opgroeigebieden bovenstrooms. “De herintroductie van de houting in de Rijn is
inmiddels een groot succes”, zegt Kranenbarg. “Deze vis
is weer op allerlei plekken te vinden.” Voor de zalm is het
nog te vroeg om te juichen, vindt Kranenbarg. “Zo’n dertig >
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‘Er worden erg veel vistrappen aangelegd,
maar habitatmaatregelen blijven achter’
jaar geleden startte een internationaal programma om de
zalm rond 2000 in de Rijn terug te krijgen. Dat is gelukt met
heel veel uitzettingen, de aanleg van vispassages en het
herstel van paaigebieden. Het spant er wel om of de trekmogelijkheden en habitats in de riviersystemen voldoende
hersteld zijn. Het is de vraag of de zalmpopulatie zichzelf nu
zonder uitzettingen in stand zou kunnen houden.”
De laatste tijd is er veel aandacht voor de verbinding tussen
grote rivieren en regionale watersystemen. Waterschap
Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat hebben de verbindingen
hersteld op vijf ‘blauwe knooppunten’ in Gelderland en

Overijssel, onder andere tussen de IJssel en de Baakse
Beek, Grote Beek en Schipbeek. Zij doen nu hetzelfde op een
aantal nieuwe locaties. “Je kunt het zien als het sluitstuk
van vismigratie”, licht De Vos toe. “Bij de beekmondingen
leggen we vispassages aan. Dat is goed voor onder meer de
paling en winde. Zij migreren vanuit de rivier via beken naar
het Duitse achterland.”
De Vos wijst nog op een nieuw inzicht dat in de waterwereld
is ontstaan. “De beste vispassage is geen vispassage. Wij
hebben in de Boven Slinge twee betonnen stuwen verwijderd, waardoor het water weer stroomt en de beek de
ruimte heeft gekregen. Dat heeft direct resultaat. De beekprik en serpeling hebben ervan geprofiteerd.”

Dat heeft geleid tot een forse toename van exoten uit de
omgeving van de Kaspische en Zwarte Zee, waarvan sommige soorten ongewenst zijn. De zwartbekgrondel vormt het
grootste gevaar. Deze vis heeft de inheemse rivierdonderpad bijna volledig verdrongen uit de grote rivieren.
De snelle verspreiding van exoten als de zwartbekgrondel
stelt waterschappen voor een lastig dilemma, besluit
Kranenbarg. “Moet je bepaalde barrières niet behouden om
de uitbreiding van zo’n exoot tegen te gaan? Soms kun je het
beste binnen een watersysteem maatregelen voor visherstel
nemen, omdat er al soorten zitten die volgens de KRW hoog
scoren. Verbinden heeft dan weinig meerwaarde.” |

MET WELKE INHEEMSE VISSEN GAAT HET GOED,
MET WELKE NIET?
Geherintroduceerd

Afgenomen

• Houting

• Aal of paling

• Zalm

• Grote modderkruiper
• Kroeskarper

Toegenomen

• Kwabaal

• Barbeel

• Spiering

• Beekforel

KWABAAL ERNSTIG BEDREIGD
Er zijn ook diverse negatieve ontwikkelingen. Vissen die
gedijen in troebel water, hebben het een stuk moeilijker
gekregen. Dat geldt onder meer voor de voor vissers
aantrekkelijke snoekbaars, al is de achteruitgang van

deze soort nog niet zorgwekkend. Sommige vissoorten
zijn sterk afhankelijk van overstromingsvlaktes die in het
voorjaar langdurig onderlopen; hier groeien hun larven op.
Deze overstromingsgebieden zijn grotendeels verdwenen.
Daardoor heeft de kwabaal het predicaat ‘ernstig bedreigd’
op de meest recente Rode Lijst van Nederlandse vissen.
“De kwabaal is zeer zeldzaam geworden”, zegt Van der Wal.
“De vis heeft een beschermde status. Het zou mooi zijn als
de kwabaal terugkomt, want het gaat toch een beetje om
een icoon voor beekherstel.”
Ook klimaatverandering speelt enkele vissoorten parten.
Zo is de spiering op de Rode Lijst beland, omdat deze
koudwatersoort last heeft van de warmere zomers. En dan
is er nog de opmars van uitheemse vissen. In 1992 is het
Main-Donaukanaal opengesteld waardoor de stroomgebieden van de Donau en Rijn met elkaar zijn verbonden.

• Beekprik

(Bron: Ravon)

• Bermpje
• Bittervoorn
• Elrits
• Europese meerval
• Gestippelde alver
• Kleine modderkruiper
• Kopvoorn
• Rivierdonderpad*
• Riviergrondel
• Rivierprik
• Serpeling
• Sneep
• Snoek
• Winde
• Zeeforel
• Zeeprik
* is recentelijk in delen van het watersystemen (rivieren)
verdrongen door zwartbekgrondel
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HOOGLERAAR
KITTY NIJMEIJER
OVER SCHOON
DRINKWATER

‘GOEDE
SCHEIDINGSTECHNIEKEN
ZIJN
ESSENTIEEL’
Tekst Didi de Vries en Jim Jansen
Fotografie Bob Bronshoff

Toenemende verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater met microorganismen bedreigt ons drinkwater. Om het water uit de kraan schoon te
houden zijn goede scheidingstechnieken essentieel, zegt Kitty Nijmeijer,
hoogleraar membraantechnologie.

K

itty Nijmeijer heeft nooit begrepen waarom mensen water uit flessen drinken.
“Het water uit onze kraan is schoner dan water uit een fles,” zegt ze. “Je betaalt
voor zo’n flesje bronwater heel veel geld. Water uit de kraan is vijfhonderd keer
goedkoper dan water uit een fles. En het is milieuonvriendelijk. Al dat plastic
het afval en de CO2-uitstoot door transport naar alle winkels. Het is honderd
procent marketing, zonder twijfel.”
Nijmeijer is hoogleraar Membrane Materials and Processes aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Sinds ze in 1998 aan haar promotieonderzoek begon richt ze zich op de
ontwikkeling van membranen die water en afvalstoffen op moleculair niveau scheiden. In
Eindhoven werkt ze met haar onderzoeksteam aan de ontwikkeling en toepassing van >
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polymeermembranen die worden ingezet in de water- en energiesector voor het sluiten van
kringlopen, terugwinnen van waardevolle stoffen en tot waarde brengen van afvalstromen.
Het onderzoek sluit aan bij haar ideaal: een circulaire economie. Die gedroomde kringloop
economie met maximaal hergebruik en minimale waardevernietiging is nog ver weg; ons
huidige systeem is lineair, ook in de waterketen. Wat ons lichaam niet opneemt, spoelen we
door het toilet en hergebruiken we niet. Zonde, zegt Nijmeijer. “Door afval te scheiden kan je
alles opnieuw gebruiken. Het gaat niet over blik scheiden van glas, maar over het scheiden
van stoffen op moleculair niveau. Goede scheidingstechnologieën, zoals membraantechnologie, zijn daarvoor essentieel.”

‘Blauwe
energie kan
over een
aantal jaren
concurreren
met andere
duurzame
technologieën’

De uitdaging wordt groter, want in het grond- en oppervlaktewater komen steeds meer microverontreinigingen voor. Denk aan pesticiden, medicijnresten en chemicaliën. “Omdat de
medicijnresten op dit moment nog niet uit de waterkringloop worden gehaald, hopen ze zich
op als we niets doen. Dan worden de concentraties steeds hoger en kunnen we het water
uiteindelijk niet meer drinken.”
Sommige vissen ervaren al effecten van microverontreinigingen door gebruik van anticonceptiepillen door vrouwen, zegt de hoogleraar. “Die vissen zijn gevoeliger voor microverontreiniging dan mensen waardoor de effecten nu al zichtbaar zijn. Vrouwen die de pil slikken,
nemen niet alle hormonen op in hun lichaam. Een deel ervan plassen ze uit en komt na
behandeling door een rioolwaterzuiveringsinstallatie in sloten en rivieren terecht. Er zijn op
dit moment mannelijke vissen die al vrouwelijke eigenschappen vertonen.”
De huidige concentraties microverontreinigingen in ons water zijn nog laag. Kraanwater in
Nederland is schoner dan waar ook ter wereld. Nijmeijer: “Maar we moeten wel iets doen
om dat zo te houden. Om verergering te voorkomen onderzoek ik hoe we met membranen
die microverontreinigingen uit het water kunnen halen. Hoe halen we die stoffen er efficiënt
en effectief uit zodat we over tien jaar ook nog schoon water uit de kraan kunnen drinken?”
Membranen werken als een filter, maar het is ook mogelijk een membraan een lading te
geven, legt Nijmeijer uit. “Stel, ik heb een membraan dat negatief geladen is. Als medicijn X
ook negatief geladen is, dan wordt dat medicijn afgestoten door het membraan, terwijl het
water wel door het membraan heen kan. Maar is medicijn X positief geladen, dan wordt het
juist ook aangetrokken door het membraan.”

THEMA
Waar richt uw onderzoek zich op?
“De membranen waar wij mee werken, zijn gemaakt van
plastics, polymeren. Als je met een elektronenmicroscoop
vijftigduizend keer inzoomt op een membraan dat gebruikt
wordt voor waterzuivering, dan zie je een soort sponsachtige
structuur met gaatjes. Die gaatjes, dat zijn de poriën. Bij het
maken van membranen hebben we heel veel variabelen die
we kunnen veranderen zodat het membraan precies die
eigenschappen krijgt die nodig zijn voor een bepaalde toepassing. Door te variëren in type polymeer of door te spelen
met de parameters die een rol spelen bij het maken van de
membranen, kunnen we de uiteindelijke eigenschappen van
het membraan beïnvloeden en de poriën bijvoorbeeld groter
of kleiner maken.
“De membranen hebben ook een bepaalde vorm. Je kunt ze
maken als vlak membraan zoals een velletje papier. Maar je
kan ze ook maken als een heel dun rietje, met een binnendiameter van bijvoorbeeld 0,2 millimeter. Zo’n rietje noemen
we een holle vezel. De wand ervan is het eigenlijke membraan. In een membraanmodule zitten duizenden rietjes
gebundeld bij elkaar.”
“Een holle-vezelmembraan werkt net als een vlak membraan. Het water stroomt onder licht verhoogde druk door
de binnenkant van de rietjes heen. De watermoleculen zijn
klein genoeg om door de poriën in de wand van het rietje
naar de buitenkant te stromen. De vervuilende stoffen die
je wilt scheiden van het water kunnen dat niet en stromen
door de rietjes naar het andere eind van de module waarna ze, in het geval van rioolwaterzuiveringsinstallaties, het
membraan verlaten als een vieze, bruine stroom.”
Wat zijn de problemen waar u tegenaan loopt bij die
opschaling?
“Ons onderzoek begon in het lab waar we stukjes m
 embraan
hadden van tien bij tien centimeter. Van die kleine membranen worden de randen geseald, wat het membraan
stevigheid geeft. Maar ga je opschalen naar een membraan
van een vierkante meter, dan is de hoeveelheid rand in
vergelijking tot het oppervlak veel kleiner. De mechanische
stabiliteit is veel minder groot en dus scheurt het membraan
bijvoorbeeld sneller.”
“Ook werken we op de Afsluitdijk met water uit de Waddenzee en het IJsselmeer. Dat water gaat eerst door een grof
filter omdat er grove deeltjes zoals zand in zitten. Maar er
zitten natuurlijk ook veel algen en schelpen in en die hechten zich aan die filters. Nu hebben we filters gemaakt met
kleine weerhaakjes waardoor schelpen er niet meer aan
kunnen hechten.”
“We moeten overigens ook rekening houden met de vissen
en de scheepvaart. Die hebben ook ruimte nodig, dus je kan
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KITTY NIJMEIJER
Kitty Nijmeijer (1972, Geleen)
deed haar master scheikundige technologie aan de
Universiteit Twente, waar ze
in 2003 ook promoveerde.
Daarna richtte ze zich op
onderzoek naar membraantechnologie. Van 2004 tot
2006 was ze onderzoeks
directeur van het European
Membrane Institute Twente.
Sinds 2016 is ze hoogleraar
Membrane Materials and
Processes aan de Technische
Universiteit Eindhoven.

niet zonder meer overal waar een rivier de zee instroomt
een blauwe-energiecentrale neerzetten. Zeker in de zomer
is dit belangrijk, want dan is er minder toevoer van water via
rivieren.”
“Blauwe energie hoeft overigens niet noodzakelijk in grote
oppervlaktewateren te worden opgewekt. Er zijn heel veel
industrieën die zout afvalwater hebben, bijvoorbeeld in de
chemische en voedingsmiddelenindustrie. Als er zoet water
in de buurt is, kan daarmee ook blauwe energie opgewekt
worden.”
Kan blauwe energie concurreren met zon- en windenergie?
“Zon- en windenergie zijn veel verder in de ontwikkeling.
Zeker de toepassing van zonenergie is de laatste jaren enorm
snel gegaan, je ziet zo veel zonnepanelen. Maar z oals het
ernaar uitziet kan blauwe energie over een a
 antal jaar concurreren met andere duurzame technologieën. Uiteindelijk
gaat het mij niet zozeer om het kostenplaatje van duurzame
energie, maar vooral om wat we ermee bereiken.” |

GALA VAN DE WETENSCHAP

Kitty Nijmeijer is een de sprekers op het Gala van
de Wetenschap dat wordt georganiseerd door
wetenschapsmagazine New Scientist en 28 november
in Amsterdam wordt gehouden. Naast Nijmeijer geven
wetenschappers als Robbert Dijkgraaf, Jo van den
Brand (Nikhef, Virgo), Ronald Hanson (quantuminternet)
Pamela Habibovic (biomaterials) en ruimtevaarder André
Kuipers een lezing. Lezers van H2O en tevens lid van
KNW kunnen het Gala met korting bijwonen. Ga naar:
newscientist.nl/galaknw.

27

