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Hergebrulk
effluent in
stroomversnett¡ng
Jaartijks produceren de 352 rwzi's
in Nedertand twee mitjard kubieke
meter gezuiverd afvalwater. Het
efftuent stroomt in beek en rivier.
Maar btijft dat zo? ln tijden van
ernstige droogte, zoats afgetopen
zomer, tett elke kubieke meter.
Komt effluent straks uit de kraan?
Nee. Maar het dient wel ats bron
voor irrigatie, industrie en als
aanvutling op grondwater.
TEKST HANS OERLEMANS
BEELD ISTOCKPHOTO E.A.

Ruud van der Neut

p een akker van veehouder
René Asbreuk in Haaksbergen

stond de mals er deze zomer
veeI beter bij dan bij coLLega's.
En dat is atjaren zo.Zijn opbrengst [igt zo'n tien procent hoger. Hoe
ddet hij dat? Pat naast de akker Ligt een
rwzi van waterschap Vechtstromen. De
veehouder kwam in 2011 zeLf met het idee
gezuiverd afvalwater te gebruiken voor

subirrigatie ['omgekeerde drainage'1.
"We zaten met
een aantaI boeren om
tafe[", herinnert Bas Worm van Waterschap
Vechtstrome n zich. " Ze deden mee aan
Landbouw op Peit, een project om het
bodem-watersysteem te verbeteren. René
Asbreuk kampte's zomers structureeI

met watertekort, terwijI hij zag hoe onze
rwzi grote hoeveetheden water via de
beek afvoert. Een en een is twee. Eerst is
de akker voorzien van een systeem voor
K[imaat Adaptieve Drainage. Daarmee kun
je de toe- en afvoer van water heel precies

afstellen. Vervotgens is een bypass gemaakt
van de rwzi naar de hoofddrain onder
de malsakker. Dit is nog steeds de enige
praktijkproef in Nederland met subirrigatie
van rwzi-effluent.">
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Voor de veehouder was de proef een instant

succes. Zijn gewas groeit beter en getijkmatiger. Subirrigatie tijkt ook effectiever
en energiezuiniger dan beregenen, hoewel
onderzoek ontbreekt om dat te staven.
Worm: "Het is topmaìs omdat de grondwaterstand het hete groeiseizoen constant
btijft. Dat voorkomt verdroging van de
bovengrond en daarmee van de wortel-
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cycte Research lnstitute. Sinds 2017 is het
project ondergebracht bij Lumbricus, een
programma voor het ktimaatbestendiger
maken van bodem- en watersystemen.

Waterschap Vechtstromen houdt het project
inmiddets aI zeven jaar in de tucht. Het

0nbewust hergebruik
Rwzi-efftuent is wetiswaar gezuiverd, maar
het bevat nog weI milieuvreemde stoffen.
Meest omstreden zijn de medicijnresten,
maar het gaat ook om nanoplastics,
bestrijdingsmiddeten en hormonen. De aard
en mate van verontreiniging wissett sterk
per rwzi. Pas als beter in beetd is hoe deze
stoffen zich in de bodem gedragen, is een

programma Landbouw op Peil. is afgetopen,
maar lang niet alte vragen zijn beantwoord.
0m verder te kunnen monitoren zoekt het

wetoverwogen bestissin g over g rootschalig
hergebruik mogetijk. KWR en KnowH20
doen er sinds 201 5 onderzoek naar in

waterschap steun bij Stowa en KWR Water-

H

zone. ln potentie zou een kteine rwzi zoa[s
in Haaksbergen circa 150 hectare van water
kunnen voorzien."

aa

ksberg en.

der Neut, drinkwatertechnoloog bij PWN: "Wij
hebben geavanceerde technotogie ontwikketd
om van water uit het lJsselmeer drinkwater van
topkwatiteit te maken. Maar dezeLfde technotogie voor hoogwaardig zuiveren kan natuur{.ijk ook
buiten PWN van nut zijn. 0p vijf kitometer van
onze waterfabriek in Andijk Ligt rwzi Wevershoof.

wat je bij de rwzi afvangt, bereikt niet het
lJssetmeer en ook niet ons intaatpunt."
ALs het rwzi-restwater straks van hogere
kwatiteit is dan oppervtaktewate¡ waarom zou
je het dan nog [ozen? Dan Ligt doetgericht hergebruik meer voor de hand. 'Ja, we denken aan
het geschikt maken als proceswater voor grote
afnemers in Noord-Hottand zoals Tata SteeL en
papierproducent Crown Van Getder. proceswater
moet u¡teraard ook aan eisen voldoen, maar de
tat Ligt minder hoog dan bij drinkwater. Staagt
de proef en lukt het om op te schaten, dan
ontstaat een circutaire waterketen. De schakeL
oppervlaktewater ben je kwijt."
Van der Neut benadrukt hoe uniek het is dat een
ALLes

RWZIALS WATERFABRIEK
Van restwater naar

drinkwater is nog een
aantaI bruggen te ver, maar van restwater naar
proceswatervoor de industrie? Bij rwzi Wevershoof in West-Friestand loopt een proef om

effluent zodanig te zuiveren dat hergebruik in de
industrie mogetijk wordt. Drie partijen werken
samen: drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap Hotl.ands Noorderkwartier IHHNKI
en PWN Technologies. De gebruikte techniek is
ozonisatie, vandaar de projectnaam Gef0lzond
Water.
Rwzi Wevershoof loost het restwater op het
lJssetmeer. Niet ver daarvandaan Ligt het

inlaatpunt van drinkwaterfabriek Andijk. Via
het lJsselmeer kunnen verontreinigingen uit
het efftuent het intaatpunt bereiken. Ruud van

drinkwaterbedrijf en een waterschap zo nauw
samenwerken. Doorgaans bLijven het gescheiden werelden. "Hier valten onze belangen naadloos samen. PWN wit schone bronnen voor het
drinkwater. Het hoogheemraadschap wiI schoon
oppervlaktewater. Met een demo-instattatie
gaan we de analysetechnieken verder verfijnen. Wat zit er precies in het efftuent, in wetke
hoeveetheden en hoe gedragen die stoffen zich?
Het beetd is nog verre van compleet."
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EFFLUENT IN HET VIZIER VAN EU
Bij tomaten of paprika's uit Zuid-Europa in de
Nederlandse supermarkt is de kans groot dat
ze werden geteetd met gezuiverd afvatwater.
Steeds meer gebieden in landen rond de Middettandse Zee kennen het hete jaar doorwater-

"Het tijkt erop dat de microverontreinigingen grotendeels onder de wortelzone
btijven. Dat beperkt het risico op opname
door ptanten", ste[t hydrotoog Ruud
Bartholomeus IKWR). "Verder zorgt de
bodempassage waarschijntijk voor extra
zuivering van het restwater: stoffen breken
af of worden vastgetegd. Het ingebrachte
water stroomt uiteindetijk van de akker af
naar een beek. Door de bodempassage zou
het weteens een stuk schoner kunnen zijn
dan bij rechtstreekse lozing. Maar voor har-

schaarste. Land- en tuinbouw gebruiken er op
grote schaaI gerecycled afvatwater. EU-regulering ontbreekt, etk tand hanteert eigen regets.
Begin 2018 heeft de Europese Commissie
maatregeten voorgesteld om het hergebruik van

afvalwater in de EU te stimuleren én tegeLijkertijd de kwal.iteit te garanderen. Voorat met het
oog op voedsel.veitigheid en votksgezondheid.

de uitspraken is het nog te vroeg. Eerst is

meer onderzoek nodig naar het gedrag van
een he[e reeks stoffen in de bodem."
Microverontreiniging is een serieus probleem, vindt ook Worm, maar hij plaatst
wel een kanttekening: "De rwzi's lozen hun

restwater aI tientaIten jaren op het oppervlaktewater. ln de zomer zijn de beken op
de hoge zandgronden voor een groot deel

gevutd met effluent. Boeren pompen het
op om hun vetden te beregenen. Diezetfde
verontreinigingen komen dan in contact
met gewassen en kunnen zich verspreiden
via de Iucht. Dit onbewust hergebruik van
efftuent gebeurt op grote schaa[."

EFFLUENT

Normering moet voorkomen dat groente en
ruit ziekteverwekkers bevatten af komstig uit

f

afvalwater.

wiI uniforme voorschriften voor
waterkwatiteit en voor monitoring en vaLide-

De commissie
de

ring. De verantwoordetijkheid voor de nateving
tigt bij de leveranciervan het
water fde waterzuiveringl. De maatregeten gaan
in zodra het Europees parlement en de lidstaten
van de regels

ermee hebben ingestemd.
De consequenties voor Nederland zijn nog
niet goed te overzien. De tuinbouw steLt hier
sowieso aI zeer hoge eisen aan de kwatiteit van

gietwater. Gerecycted afvalwater zat atleen in
aanmerking komen als het van fvrijwetl alte verontreinigingen is ontdaan. Dat maakt hergebruik
kostbaar.

subirrigatie bij gewassen op voltegrond
kan de EU-regulering duidetijkheid bieden. Al.te

Voor

Bier en suiker
Nedertand kent ook praktijkproeven met
hergebruik van gezuiverd proceswater
uit de voedingsindustrie. ln Lieshout in
Noord-Brabant staat de bierbrouwerij van
Bavaria. Jaartijks onttrekt de brouwer
2,5 miljoen m3 grondwater en loost 1,5 mitjoen m3 gezuiverd water op een beek waarna het sneI uit de streek verdwijnt. Naast
Bavaria zijn ook boeren afhanketijk van het
grondwater. ALs regen tang uitbtijft en het
grondwaterpeiI zakt, dreigt droogteschade
aan gewassen.

Het programma Boer Bier Water moet het
[okate watersysteem robuuster maken. Zo
is er een proef met subirrigatie van een
[andbouwperceeI met gezuiverd restwater
van Bavaria. Sinds 201ó is het operationeet.
KWR doet onderzoek naar het vochtgehatte

van de bodem.en de grondwaterstand. Barthotomeus: "Het werkt, beter zelfs dan ver-

wacht. Het grondwaterpei[ ligt structureeI
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partijen fwaterschap, boerenl weten dan waar
ze zich aan moeten houden om binnen veitige
marges te btijven. Daar staat dan wel de nodige
monitoring en administratie tegenover.

hoger. Restwater uit de voedingsindustrie
heeft een groot voordeel boven rwzi-

effluent. Het is doorgaans van betere
kwatiteit en in ieder gevat vrij van medicijnresten."
ln Dintetoord in West-Brabant levert de
Suikerunie sinds 2017 zoetwater aan het
g
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Tijdens de bietencampagne van september
tot en met januari heeft de suikerfabriek
een enorm surplus aan water. Voorheen
werd dit ge[oosd op het water de Dintet.
Met een nieuwe instatlatie wordt het nu
omgezet in zoetwater van hoge kwatiteit
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en ondergronds opgeslagen. De tuinders
hebben in het voorjaar en de zomer be-

hoefte aan extra gietwater. Ze kunnen dan
terugvatlen op de ondergrondse ops[ag.
Vanaf de herfst vu[t Suikerunie de buffer
aan. Zetfs afgetopen uiterst droge zomer
bevatte de opstag votdoende zoetwater en

hoefden de tuinders geen andere lminder
zuivere) bronnen aan te spreken.

Stroomversnetling

EXTRA ZUIVERING ONONTKOOMBAAR

De droogte van 2018 was exceptioneel,

Jaarlijks komt er 140 ton aan medicijnresten

maar waarschijntijk wel een voorbode van
wat Nedertand te wachten staat. Op de
hoge zandgronden in het oosten en zuiden
vieten beken droog en zakte het grondwa_

terecht in het riootwater. Dat is exclusíef rönt_
gencontrastmiddeLen, waarvan votgens schat_

terpeiI ver beneden normaa[. Waterschap_
pen kunnen hier de tekorten niet aanvut[en
door rivierwater van etders in te [aten.
Strategisch benutten van eff [uent tijkt onontkoombaar. Nu verdwijnt het veetaIsneI
uit het gebied.
Barthotomeus is voorzichtig. "Voor afgewo_
gen beteid is veel meer kennis nodig. Waar
in Nedertand zou restwater een bruikbare
bron van zoetwater kunnen zijn? Hoe groot
zijn de beschikbare votumes? Wat zijn de
mitieueffecten? Wetke extra zuiveringen zijn
nodig? Per bodemsoort en watersysteem
zut je tot andere conclusies komen.,'
Worm ziet zeker toekomst in bewust her_
gebruik van efftuent. "Nedertand is attijd

gefixeerd geweest op waterovertast en hoe
dat te voorkomen. Maar wateroverlast is in_
cidentee[, droogte wordt structureet. Zeker
op de hogere zandgronden. We hebben eenzelfde programma nodig ter bescherming
tegen droogte ats tegen hoogwater. De
droogte van 2018 heeft de discussie in een
stroomversnetling gebracht. Hier in Twente
zijn werketijk alte droogterecords gebroken

tingen etk jaar een kteine 30 ton wordt geLoosd.
Deze middeten passeren vrijwet ongehinderd de

rwzi's.
verwachting is dat door de vergrijzing meer
medicijnresten in het afvalwater terecht komen.
Geschat wordt dat in 2035 het medicijngebruik
met ongeveer 37 procent is toegenomen, aldus
het uitvoeringsprogramma Ketenaanpak Medi_
cijnresten 2018-2022.
De waterschappen wil.Len de medicijnresten
uit het afvalwater halen. Dat vergt aanvuttende
zuivering. Die is, zo is in het bestuurtijk overleg
Delta-aanpak in 2017 vastgestetd, onontkoom_
De

baa¡ omdat de vervuiLing van de rwzi's met
medicijnresten beperkt beïnvtoedbaar is door
aanpak van de bron.
De waterschappen testen nieuwe technieken,
zoals op de rwzi in Aarte Rixtet van waterschap
Aa en Maas. Daar worden sinds december vorig
jaar in opvaltende containers twee technieken
vergeteken, te weten oxidatie met ozon van
Nijhuis Water Technol.ogy en een combinatie van
UV-ticht met waterstofperoxide van Van Rem_
men UV Technotogy.
Doe[ is om 80 procent van de medicijnresten uit
het afvalwater te halen. De heLe watersector
votgt de test. De ervaringen uit Brabant worden

jaar gedeetd met de twaatf waterschappen
die participeren in een 'Community of practice,
dit

medicijnresten. fBWl

tot diep in de herfst.".
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Ats elke kubieke meter telt
De les van 2018: etke kubieke meter water tett ats het kurkdroog is. Daarom leek het

bestuit om het waterpeil in het lJsset- en Markermeer in de zomer te laten ftuctueren mooi
getimed, maar feitetijk was het te [aat.
Toen minister Cora van Nieuwenhuizen het niet¡we peitbestuit tekende op 14 juni 2018, was
het voorspetvan een gortdroge zomer a[ begonnen. Juni werd een van de tien droogste
junimaanden sinds 190ó, het begin van de neerstagmetingen. De lJssel voerde te weinig
water aan om de nationale regenton nog ftink bij te vutten.
Zo was het op papier - eindetijk - geregetd, maar in de praktijk niet. Lastige start van een
betangrijk bestuit. Door het ftexibete peiI ontstaat er in de zomer een extra buffervan 400
mitjoen kubieke meter zoet water. Niet onbetangrijk, een derde deet van Nedertand ligt aan
het infuus van het lJssetmeer, zegt Atex Hekman van adviesbureau Sweco in deze HrO:
"De zoetwatervoorziening is tot 2050 gewaarborgd, ook bij zeer grote droogte."
We gaan het zien de komende jaren. De nieuwe wetenschappel.ijke rapportages over het

veranderende ktimaat doen vermoeden dat de houdbaarheid van het besluit weleens snel
onder druk kan komen te staan. Ats dat signaal komt, gaan we de discussie aan, zeggen de
architecten van het peitbestuit in deze HrCI. Ftexibitisering is ingebouwd, aldus Ton de Vrieze
van Rijkswaterstaat. "En dat is een ommekeer in het denken."
Dat is ook precies wat gaande is bij het hergebruik van het effluent van de 352 rwzi's in
ons [and. Een nieuwe visie op het benutten van gezuiverd afuatwater en proceswater uit de
industrie tijkt onontkoombaar. Routineus weg [aten stromen in beken verhoudt zich stecht
tot de les van afgetopen zomer, toen in het oosten en zuiden het grondwaterpeit ver zakte
en waterschappen de tekorten niet konden aanvutten met rivierwater.

Gericht hergebruik van restwater ats aanvutting op grondwater of ats bron voor irrigatie
in [and- en tuinbouw, past in het antwoord dat moet worden ontwikketd op droogte. Maar
hier gelden nog veel mitsen en maren die bestuitvorming over grootschatige hergebruik
van restwater in de weg zitten. "Voor afgewogen beteid is veet meer kennis nodig", zegt
Ruud Barthotomeus van KWR in deze HrO. Dat klinkt ats 'vee[ meer tijd' en daar wringt de
schoen, want tempo is geboden nu etke kubieke meter water tett.
Bert Westenbrink
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