
Welkom bij het Webinar van AquaConnect -
Waterbeschikbaarheid verbindt de watersector

20 mei 2021

We beginnen om 16.00 uur

Dagvoorzitters: 

Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos, AMS Institute) 
Nora Sutton (Wageningen Universiteit en Research)

Spelregels
• Schakel je microfoon en camera uit
• Stel je vragen via de Q&A
• Interactie met andere deelnemers via de chat
• Dit Webinar zal worden opgenomen



Programma
16.00 Welkom door dagvoorzitters Arjen van Nieuwenhuijzen en   

Nora Sutton

16.05 Introductie Aquaconnect programma: Huub Rijnaarts (WUR)

16.15 Pitches van de Water sector
Annemarie Kramer (Rijn&IJssel)

Ruud Bartholomeus (KWR)

Jasper Verberk (Brabant Water) 

Ferdinand Kiestra (Aa&Maas)

Tuur van den Ende (Nijhuisindustries) 

Herman Kasper Gilissen (UU)

16.50 Korte pause
17.00 Panel discussie
17.30 Afsluiting



AquaConnect
Key technologies for safeguarding regional water provision in fresh water stressed deltas

www.aquaconnect.nu

2021 – 2026

Huub Rijnaarts
Huub.Rijnaarts@wur.nl

Thomas Wagner
Thomas.Wagner@wur.nl

Waste water

Rain water

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aquaconnect.nu%2F&data=04%7C01%7Chuub.rijnaarts%40wur.nl%7C854ae6edfd7b48ffedf108d9154f4cff%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637564252625749715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xXdEzHhfKijwQOZ%2FXkKIZnllkrvCvgA8s8XnWv2O07E%3D&reserved=0
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mailto:Thomas.Wagner@wur.nl


Water supply in the Netherlands is under pressure!

Drinking
water

Nature

Agriculture

Industry





Now a necessity for a water transition

from a safe and water-discharging delta

to a safe and water-retaining delta



AquaConnect : Local reinforcement of water storage capacity and water supply

• Local system-design: smart water-grids
• Alternative sources for water supply
• Decreased water withdrawal/increased infiltration
• Grey and green water infrastructure connected

• Key technologies for smart water-grids: 
• Digital technologies
• Fit-for-purpose water treatment technologies

• Water-governance:
• Essential for social-technological innovation

Waste water

Rain water



Wageningen Environmental Research

AquaConnect: Integration of groundbreaking
innovation by combining expertise 

37 stakeholders!
Wageningen Environmental Research

Waste water
Rain water

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DM6oIcc-mYz7XM&tbnid=2Q1zYiv3s0gz0M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://werkenindegamesindustrie.nl/gamesstudies/project-building-serious-games-tu-delft/&ei=7F1NUrH9AeO30QXf6YDwBg&psig=AFQjCNE5UnYtNr8Zeao87ITfiVFMXGYHeA&ust=1380888428084723


37 AquaConnect supporting stakeholders 

Technology-developers
Technology/consultancy companies

Industrial end-users

Drinking water companies
Water authorities

Local governments
Regional governments
National governments

Research institutes
Umbrella organizations



AquaConnect: Demonstration of 
use of alternative water sources is 
essential for future implementation 
of smart water grid concept!

Amsterdam region

Zeeuws-Vlaanderen

Province Zuid-Holland

Sandy Soils

Precipitation deficit April-
September ‘20



After AquaConnect, we have:

• BASIS: 4 models of local Smart Water Grids (SWG)
• Water system (nature) en water chain (technology) connected
• Risk-evaluation and mitigation connected to legislation and technology
• Demand and supply of alternative water sources connected

• SMART Tools voor optimalization of SWG’s
• Design, operationalization and management 

• SUPPORT BASE: Tools for governance and participation in SWG’s
• Innovation in legislation, perception-management, public participation

• EXAMPLES in Demo’s in 4 NL regions for SWG’s
• Infrastructure connected to water treatment technology
• Demand and supply in quantity and quality matched between user and producer

>>>> National and international upscaling



Higher Sandy Soils| Qatar/OmanZeeland | Ho Chi Minh City,

Province Zuid-Holland| Chile

BLueDeal
Water authorities and drinking water companies

Amsterdam | Bangladesh

AquaConnect connects abroad



Annemarie Kramer
Beleidsadviseur Waterketen, 
Thematrekker ‘Water op Maat’



• Koers op voorraadbeheer (WRIJ)
• Droogte aanpak Achterhoek

• Effluent is een troefkaart! 

• Scopewijziging afvalwaterketen: 
emissiebeheer naar waterbeheer

• Quickscan hergebruikkansen 
effluent  ruimte/vraag om effluent ander in te zetten?

Extreme droogte Achterhoek



• Troefkaart: hydrologische waarde effluent i.r.t. systeemmaatregelen

• Transport en voorraadbeheer: Hoe krijgen we het water efficiënt bij de 
watervragers

• Juridische kaders: kwaliteitseisen effluent inzet o.a. voorraadbeheer

• Risico’s beheersen: Wat zijn de grote risico’s en hoe beheersen?

Gewenste inzichten vanuit Aquaconnect……. 



20 mei 2021

Samen werken aan de 
zoetwatervoorziening
Integratie waterketen en 
watersysteem

Ruud Bartholomeus, Klaasjan Raat
m.m.v. collega’s



Klimaatverandering en zoetwaterbeschikbaarheid

BRON

TAP

EFFLUENT

DRINKWATER
AFVALWATER

WATERSYSTEEM

NEERSLAG

VERDAMPING

Knelpuntenanalyse Deltaprogramma Zoetwater Water in de Circulaire Economie – WiCE 



Hoe kunnen we de druk op het 
grondwatersysteem verlagen?

Watersysteem nog erg lineair: er lijkt nog 
veel te winnen.

Hergebruik van restwater en watersparing 
zijn voorbeelden van oplossingen die een 
bijdrage kunnen leveren.

Waterketen & watersysteem: één systeem!

Watersysteemdenken: bijdrage maatregelen in hele opgave
Voorbeeld: waterhergebruik & waterbesparing



Watersysteemdenken en -modelleren
Inzicht in doorwerking, kansen en knelpunten van maatregelen

Credits figuren, KWR collega’s: Sija Stofberg (WiCE Waterfabriek i.s.m. Stowa); Teun van Dooren (VO); 
Esther Brakkee (Bavaria); Henk Krajenbrink (WiCE Waterfabriek i.s.m. Stowa)

© KWR

© KWR



• Waterbeschikbaarheid & watervraag: beide 
aanpakken

• Kansen én risico’s van maatregelen afwegen
• Continu inzicht in doorwerking van 

maatregelen door het hele watersysteem
• Geldt voor waterkwaliteit en –kwantiteit
• Toepasbaar op verschillende schalen
• Koppelen van de kansen uit de waterketen 

voor het watersysteem

 Aquaconnect draagt bij aan de 
wetenschappelijke verdieping op deze thema’s

Zoetwatervoorziening: systeemdenken – alle actoren 

Dingemans, M.M.; Smeets, P.W.; Medema, G.; Frijns, J.; Raat, K.J.; Wezel, A.P.; 
Bartholomeus, R.P. Responsible Water Reuse Needs an Interdisciplinary Approach to
Balance Risks and Benefits. Water 2020, 12, 1264. https://www.mdpi.com/2073-
4441/12/5/1264

https://www.mdpi.com/2073-4441/12/5/1264


Groningenhaven 7
3433 PE Nieuwegein
The Netherlands

T +31 (0)30 60 69 511
E info@kwrwater.nl
I www.kwrwater.nl

@KWR_Water KWR KWR_Water

Ruud Bartholomeus
ruud.bartholomeus@kwrwater.nl
06-50559337

Klaasjan Raat
klaasjan.raat@kwrwater.nl
06-53190810
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AquaConnect & drinkwater
Jasper Verberk – Brabant Water



• Sinds 2012 elk jaar een stijgende drinkwatervraag door bevolkingsgroei en hoger watergebruik

• Grotere klimaatinvloeden met 3 warme en droge zomers op rij 

• Hierdoor staat watersysteem steeds meer onder druk

• Robuuste Drinkwater Voorziening 2040, strategie om ontwikkelingen het hoofd te bieden:

• Waterbesparing bij onszelf, bedrijven en consument

• Robuuste bronnen, waarderen wat we nu al hebben en beter inbedden in de omgeving

• Inzet van alternatieve bronnen om de vraag op te vangen, zoals brakwater, oppervlaktewater, 
oevergrondwater, zeewater en hergebruik effluent

• Door AquaConnect willen we meer kennis verkrijgen hoe gezamenlijk oplossingen te realiseren

• Technologisch: welke (zuiverings)technologiën te gebruiken?

• Governance: hoe pakken we dit samen met verschillende stakeholders op?

Uitdaging en belangrijkste doel



www.waterfabriek.nl

AquaConnect Webinar 
20 mei 2021

Ferdinand Kiestra 

Waterschap Aa en Maas - Innovator
Energie- en Grondstoffenfabriek – Programmateam

Leerplatform Waterfabriek - voorzitter



WATERFABRIEK
De club van 2 miljard ;)
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Uitdagingen waterbeschikbaarheid effluent

1. Juridische beperkingen (End-of-Waste)
– Effluent is juridisch gezien nog steeds een afvalstof
– Belemmering voor uitvoer en opschaling van initiatieven

2. Acceptatie en Governance
– Onbekend maakt onbemind / ‘risico denken’
– Integraliteit vraagt om nieuwe governance?
– Welke rollen vervullen de bestaande partijen?

3. Samenhang Waterketen en watersysteem
– Wat kan ecologie/natuur aan?
– Welk aandeel in totale waterbalans?
– Verdringingsreeks voor inzet effluent?

4. Tijdelijkheid van vraag (m.n. bij landbouw / glastuinbouw)
– Klimaatbuffers?
– Ondergrondse aquifers?

5. Brijn als gevolg van membraanprocessen
– Steeds meer membraanprocessen voor opwerking
– Voor grootschalige toepassingen zijn nieuwe (technische) oplossingen nodig
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Welke focus voor AquaConnect?

Overwegingen Leerplatform Waterfabriek: 

- Dit is een transitievraagstuk (en géén ‘verbeterstapje’)
- Voor innovaties/transities zijn vooral de sociale aspecten van groot belang

Focus voor AquaConnect
- Hoe vergroten we de acceptatie van hergebruik afvalwater?
- Wat vraagt waterhergebruik van de huidige governance structuur? 



Aquaconnect en Nijhuis 
Saur Industries -
door Tuur van den Eijnde



29#StandForWater  |  Nijhuis Saur Industries  |  Sustainable Water Use, Energy and Resource Recovery 

Nijhuis Saur Industries

“Solid and Adaptive Solutions for a 
SUSTAINABLE, RESILIENT and INCLUSIVE future”

Sustainable Water Use, Energy and 
Resource Recovery Solutions and 
Services

OUR ‘ONE-STOP-SHOP’ PORTFOLIO:

#StandForWater | OUR VISION AND MISSION:



30#StandForWater  |  Nijhuis Saur Industries  |  Sustainable Water Use, Energy and Resource Recovery 

Focus Nijhuis Saur industries
Onderzoeks-focus in lijn met bedrijfsvisie:

1. Reduceren van chemicalien
2. Inzetten op technologie die hergebruik mogelijk 

maakt
3. Terugwinnen van waardevolle componenten in 

water



31#StandForWater  |  Nijhuis Saur Industries  |  Sustainable Water Use, Energy and Resource Recovery 

Doelen:

1. Vergroten van kennis in elektrochemische
processen voor hergebruik toepassing

2. Technisch en economisch vergelijk van verschillende 
hergebruik technologien

3. Onderzoek mogelijkheden voor 
brijnstroombehandeling of toepassing

AquaConnect voor Nijhuis Saur Industries



Contact Tuur van den Eijnde
voor meer informatie
Tuur.vandeneijnde@nijhuisindustries.com



Herman Kasper Gilissen

• Utrecht Centre for Water, 
Oceans and Sustainability 
Law (UCWOSL; UU)

• Associate professor of 
Administrative & 
Environmental Law

• Waterrecht (in brede zin)

• Interdisciplinaire consortia



Wat is de grootste 
waterbeschikbaarheids-
uitdaging? 

• Vinden van passende
regionale oplossingen
(regionaal maatwerk)

• Sturen op vraag én
beschikbaarheid
(strategieën)

• Eerlijke verdeling

• Vertaling naar de pratijk



Rol binnen AquaConnect

• WP5  1 AiO (met Dave 
Huitema)

• Stimulerende en 
belemmerende factoren
voor innovatieve
ontwikkelingen in 
(zoet)watervoorziening

• Regionale
implementatie van 
projectuitkomsten

• Juridisch ‘vraagbaak’



Hartelijk dank voor het kijken de 
opname en presentaties zijn te 
bekijken op www.waternetwerk.nl
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