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Voldoende zoet water, een uitdaging van/voor iedereen

Een aantal cases en de rode draad

ENVAQUA Expertgroep Resource recovery

Joost Edens j.edens@vdhwater.nl

Kris Spierings kris.spierings@sweco.nl
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Envaqua
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Waarom

IPPC, AS6

KNMI, Klimaatsignaal 2021
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Waarom
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Waarom

• Grondwaterpeil daalt

• Behoefte drinkwater neemt 
toe

• Bij droogte waterkwaliteit 
achteruit

Parameter Eenheid Waarde

Totaal grondwatergebruik mln m3/j 977

drinkwaterbedrijven mln m3/j 742 / 76%

landbouw mln m3/j 161 / 16,5%

industrie mln m3/j 74 / 7,5%

Totaal drinkwaterproductie mln m3/j 1.067

Drinkwaterverbruik huishoudens mln m3/j 964 / 90%

Drinkwaterverbruik industrie mln m3/j 103 / 10%

Overig zoet water verbruik industrie mln m3/j 143

Effluent van rwzi’s en awzi’s mln m3/j 2.160

Uitdaging voor de toekomst:

Beschikbaarheid van voldoende zoet water met de juiste kwaliteit op de juiste plek

Gebruikt zoet water opnieuw inzetten/gebruiken zonder “tussenkomst” van oppervlaktewater
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Urgentie
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Urgentie
Waterschappen 

Volledig circulair in 2050? 

Nationaal Deltaprogramma (fase 2), hoge zandgronden 
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Wat houdt ons tegen?

Het lijkt zo simpel.

Wat houdt ons tegen?

Een aantal cases/voorbeelden

Voorbeeld Oostpolder, Noord-Holland
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Twents droogte initiatief -> 

Twents water pact

1. Inzicht in droogte

2. Bewustzijn creëren 

3. Proeftuinen opzetten

4. Businesscases opzetten

5. Bestuurlijke agenda 

Onlangs tekenden Dow Benelux en 

Evides Industriewater een nieuw 

samenwerkingscontract voor de 

komende 20 jaar.
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Zelfstandig initiatief
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Zelfstandig initiatief

Delft Blue Water:

• Grootschalige zuivering van effluent tot gietwater

• Effluent is voldoende beschikbaar in de zomer

• Seizoens(piek)vraag

• Distributienet is duur en ruimte is beperkt

• Maatschappelijke acceptatie

• Brede samenwerking nodig

• Maatschappelijke baten
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Wet- en regelgeving

Project S.C.H.O.O.N.

Effluent rwzi De Groote Lucht opwerken dmv

• ozon

• zandfilters

• waterharmonica

Doel water vasthouden in sloten en vaarten en het doorspoelen van de 

Krabbeplas (zwemwater) om:

• blauwalg te bestrijden

• verwijderen voedingsstoffen

Bromaatnorm ministerie I&W gooit “roet in het eten”?
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Coroos Kapelle:

• Drinkwaterinname 600.000 m3/jaar voor productieproces
• Wassen, transporteren en blancheren van groente en fruit

• Gebruikt water wordt gezuiverd in eigen awzi

• Effluent geloosd op de Westerschelde

Boeren in de directe omgeving kampen met brak grond- en 
oppervlaktewater

Coroos oppert mogelijkheid effluent beschikbaar te stellen 
aan de boeren
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid
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Risico profiel/Wet- en regelgeving

Technische haalbaarheid is het meest eenvoudige

Verschillende obstakels te overbruggen/overbrugd
• Nieuwe lozing tweemaal duurder (exploitatiekosten)

• Waterontrekkingsvergunningen voor agrarische bedrijven

• Impact op hydrologie watersysteem nog niet bekend

• Verdeling van de investeringskosten

• Nieuwe verkeersbewegingen

• Voorkomen ‘fraude’
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Samenvatting

• Urgentie

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Risico profiel

• Wet- en regelgeving
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En verder?
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En verder?

• Wat is de rol van technologie  binnen de waterschaarste 

in Nederland

• Water is te goedkoop gezien de steeds beperktere 

beschikbaarheid. Dat zal waarschijnlijk niet snel 

veranderen

• Welke hybride cases kunnen we bedenken? Zowel 

financieel als maatschappelijk? Leverancier en afnemer 

hebben beiden een belang

• Hoe krijgen we betrokken overheden achter het plan 

(incl. tijdspad)


