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De waterfabriek

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) waarvan 

het effluent wordt opgewerkt tot een hogere 

kwaliteit om het te kunnen leveren aan specifieke 

afnemers.

•
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Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) waarvan 
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kwaliteit om het te kunnen leveren aan specifieke 

afnemers.

• Rioolwaterzuivering

Afvalwater zuiveren conform lozingseisen, lozen

op oppervlaktewater. Hergebruik vindt hooguit

‘bij toeval’  plaats. Bij lozing op zee geen

hergebruik.

• Waterfabriek

Afvalwater zuiveren/bewerken conform 

specifieke klanteisen. Mogelijk verschillende

kwaliteiten afhankelijk van de vraag van de klant.



www.waterfabriek.nl

- De potentie van effluent

- Projecten en onderzoeken

- Uitdagingen in Nederland

- Kans of bedreiging voor de KRW?
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Is het volume significant?

2 miljard m3/jaar = 
ca. 100 dagen Maasafvoer 
(bij gem. 230 m3/sec)
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Technisch + financieel haalbaar
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Projecten en 
onderzoeken

in Nederland

Waar kan je ons 
tegenkomen?
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Landelijk >15 cases en onderzoeken

- Wilp

- Oijen

- Helmond

- Asten

- Groote Lucht

- Wervershoof

- Terneuzen

- Epe

- Garmerwolde

- Emmen

- Bath

- …………..

- WiCE Waterfabriek (KWR/STOWA)

- AquaConnect (interdisciplinair)

- Ultieme Waterfabriek → drinkwater!

- Capillaire Nanofiltratie Asten

- EffluentFit4Food

- Vervolg Ge(o)zond Water HHNK/PWN

- …………….
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Effluent voor het watersysteem

WiCE Onderzoek: effecten inzet effluent op gehele 

regionale watersysteem (KWR/STOWA)

– Modellering drie specifieke regio’s

– Inzichten in samenhang waterbalans, beschikbaarheid 
en kosten

- Zal altijd de eerste afnemer blijven

- Wel onderzoek naar grotere effectiviteit (nu wordt het grootste 

gedeelte afgevoerd naar zee!)

AquaConnect

37 stakeholders!
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Effluent voor de Landbouw

- EU verordening voor toepassing bij open landbouw *. 
- Implementatie in ca. 2023; 

- Normen geven nu al houvast bij hergebruik

- Tijdelijkheid van vraag is een beperking voor de betaalbaarheid

- Opslag in de bodem? Klimaatbuffers?

* 
https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation_annex.pdf

Cosun Dinteloord:

- Hergebruik van 300.000 m3/jaar 
effluent van de Suikerunie

- Toepassing in de glastuinbouw als 
gietwater

EffluentFit4Food
TKI-Onderzoek inzet RWZI effluent voor 
gewassen/open teelt

https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation_annex.pdf
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Effluent voor de Industrie

- Zeer uiteenlopende waterkwaliteiten en toepassingen

- Geen duidelijke kaders en normen

- Business case tot 5 km vaak wel interessant (zeker in het Westland)
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Effluent als drinkwater?

- Indirect nu al de praktijk via bijv. de Maas;

- Eerste verkenningen voor directe opwerking gestart!
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Effluent als vervanging van drinkwater?
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Effluent als vervanging van drinkwater?

4.2.3 Verkennen van randvoorwaarden voor alternatieve bronnen voor bereiding van drinkwater 

Een van de mogelijkheden om de drinkwatervoorziening meer klimaatbestendig te maken is de inzet van 

alternatieve bronnen… Alternatieven zijn onder meer regenwater, brak grondwater, effluent van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) of industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI) en uitslagwater…

…. Indien nodig past het Rijk wet -en regelgeving aan, zodat in de praktijk ervaring kan worden opgedaan met de 
inzet van alternatieve drinkwaterbronnen….

6.2.1 Bewust en zuinig zakelijk drinkwatergebruik

…. Daarnaast kan laagwaardig gebruikt drinkwater mogelijk worden vervangen door water van een andere 

kwaliteit, zoals opgewerkt effluent, hergebruik van water door waterstromen te sluiten, cascadering of gebruik van 

grijs water..…

Bron: Beleidsnota Drinkwater 2021 - 2021
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Welke hobbels nog te 
slechten?
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Nog wel belangrijke uitdagingen…….

1. Juridische beperkingen (End-of-Waste)
– Effluent is juridisch gezien nog steeds een afvalstof

– Belemmering voor uitvoer en opschaling van initiatieven

2. Acceptatie en waterkwaliteit
– Onbekend maakt onbemind

– LCA en risico op verspreiding van stoffen?

– Meer praktijkcases nodig

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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Waterfabriek en de KRW

Kansen:

- Minder effluent naar het oppervlaktewater: dus lagere vracht N en P, micro’s

- meeste water verdampt niet, waar blijven die nutriënten en die micro’s?

- Minder watervraag in het gebied vanwege hergebruik

- gunstig voor de waterkwaliteit?

-
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Waterfabriek en de KRW

Bedreigingen:

- Bij hergebruik door klanten: Effluentlozing op het watersysteem neemt af (bij lozingspunt rwzi)

- minder stroming

- minder aanvulling van het oppervlaktewater

- waar gaat het water naar toe? Waar loost de klant het weer?

- Bij omslag lozing op zee naar binnenwater -> dan toename vracht N en P, micro’s op eigen water

- wel meer stroming in het watersysteem? - Meer gebiedseigen water beschikbaar

-
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Waterfabriek en de KRW

KANS – BEDREIGING?

- locatie- en situatieafhankelijk

- dus meenemen bij de plannen voor een Waterfabriek

- Weten we genoeg van het effect van effluent op de KRW doelen?

Aandachtspunt voor de doorontwikkeling

-



WATERFABRIEK
DANK VOOR UW AANDACHT!


