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Op weg naar een
circulaire stad
- Kansen en mogelijkheden in de Nijmeegse waterketen -

Harriët Tiemens
Wethouder financiën, duurzaamheid, groen & water,
mobiliteit
Gemeente Nijmegen

Nijmegen steeds meer circulair
Notitie Rijk van Nijmegen Circulair:
 Gezamenlijke visie
 Analyse van de reststromen (waaronder afvalwater)
 Uitvoeringsagenda
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Nijmegen zet in op circulaire
initiatieven
Bussen op Biogas

De Fietsstad van Nederland in
2016 en Velocity in 2017

Het warmtenet in Nijmegen
Noord
 De restwarmte van de Afvalenergiecentrale wordt gebruikt
voor verwarmen woningen en bedrijven.
 Tot 70 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van
warmtevoorziening met HR-gasketels.
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Award gewonnen mede dankzij topscore op indicator
afvalwater.

Nijmegen in de waterketen
175.000 inwoners

1.

1.

Waalsprong 1996 – 2017 e.v.
Duurzaam gescheiden stelsel
met wadi’s, vlak gebied,
circulerend watersysteem

2.

“Oud” Nijmegen (centrum en
omringende wijken)
Gemengd stelsel hellend gebied,
infiltratie

3.

Dukenburg/Lindenholt 1965 –
1985
Gescheiden stelsel, vlak gebied
afvoerende vijvers

Water: € 13
miljoen/jaar
3 stadsdelen, 3
systemen

3.

2.

700 km riool:
 335 km gemengd
 183 km vuilwater
 164 km regenwater
 14 km infiltratie
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GRP 2017-2023
Ambities (o.a.):
 Per stadsdeel een klimaatadaptatiestrategie
 nu anticiperen
 Strategie voor winnen van energie uit
(afval)water
 Strategie voor winnen van waardevolle
grondstoffen uit (afval)water
 Samen met regio innoveren en optimaliseren
 Proactief voorlichten
 bv. goed rioolgebruik

Grondstoffen
Fosfaat:
 Schaarste vanaf medio deze eeuw
 Onmisbaar voor voedselvoorziening
 Terugwinnen uit afvalwater is technisch
mogelijk (struviet)
 Voorbeelden:
 Grondstoffenfabriek RWZI
 Vierdaagse Nijmegen
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Voorbeelden uit de stad
Iewan/Strowijk:
 Niet aangesloten op het rioolstelsel
 Afvalwater door helofytenfilter
70 procent hergebruik
 Wasmachines op regenwater
 Nog geen grondstoffen & energie
winning

Flexibiliteit & Tijdelijkheid
Voorbeeld Dukenburg:
 Verouderde riolen, verouderde wijken, verouderd rioolsysteem
 Vernieuwing riolering nodig
 Stedenbouwkundige ontwikkeling nog niet duidelijk
 Nieuwe riolering gaat bijna 100 jaar mee
Tijdelijke en flexibele oplossingen nodig!
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Flexibiliteit & Tijdelijkheid
De laatste generatie nieuwe riolen?!
 Afvalwater als waardevolle grondstof
 Lokaal terugwinnen energie en
grondstoffen, per woning/per wijk?
 Lokaal verwerken van neerslag

Flexibiliteit & Tijdelijkheid
Nieuw uitdagingen
 Afhankelijk van ruimtelijke ontwikkeling
 Grondstoffen lokaal terugwinnen zorgt
voor concurrentie energiefabriek
 Geen verplichting meer om aan te
sluiten op het riool?
 Nog vasthouden aan collectief
rioolsysteem?
 GRP 2017-2023: experimenteren met
nieuwe sanitatie binnen bebouwde kom
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Gezondheid niet uit het oog
verliezen
 Hergebruik afvalwater maakt kringloop korter
 Ziekteverwekkers kunnen maanden overleven buiten lichaam
 Voorzorgmaatregelen alternatieve sanitatie
 Iewan: met klepdicht toilet doorspoelen
 Radboud UMC
 Bezig met routekaart: Geneesmiddelen in afvalwater
 Onderzoek hoe medicijnresten zich verspreiden

Kennis & Innovatie
 Nodig voor verduurzaming &
kostenbeheersing
 Vraagt om “research & development”
 Met rol voor waterbedrijf e.v.a.:
kennisinstituten, bedrijven, belangen,
burgers

Livingmachine
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De komende jaren wordt
ingezet op
 Terugwinnen van
grondstoffen & energie uit
(afval)water
 Klimaatadaptatiestrategie
 Flexibiliteit & Tijdelijkheid
 Kennis & Innovatie
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