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We hebben een ochtendsessie gehouden over hergebruik van water en stoffen. Vooral het woord
‘verwaarding’ is in eerste instantie wellicht mysterieus, maar houdt in dat je waarde toekent of
vergroot van de teruggewonnen (grond)stoffen of geproduceerde materialen uit afvalwater.

Hergebruik van gezuiverd afvalwater is goed mogelijk, evenals het terugwinnen van materialen of
het produceren van (half)producten uit het afvalwater. Technologisch zijn er weinig barrières,
maar op het vlak van sociale acceptatie of economische haalbaarheid zijn nog stappen te zetten. Is
er daadwerkelijk een verhoogd risico bij het gebruik van afvalwater, of is het alleen de perceptie
daarvan?
Op de website van Dutch Biorefinery Cluster zijn voorbeelden te vinden over de productie van
biogas en herwinning van nutriënten. Toch lukt het niet overal. Wat vormt de grootste
belemmering om aan waterkringloopsluiting of cascadering te doen?

In de workshop hebben we een case gekozen om nader te analyseren. Voorstel uit de groep: het
maken van halfproducten voor bio-brandstof en bio-cosmetics op basis van algen uit afvalwater of
baggerputten. De discussie voerden we aan de hand van STEEP factoren: Sociaal geaccepteerd /
Technologisch inpasbaar / Economisch haalbaar / Ecologisch verantwoord / Politiek en wettelijk
aanvaard.

Bio-brandstof is sociaal geaccepteerd en technologisch inpasbaar. Bio-cosmetics zijn ook
technologisch inpasbaar, maar over sociale acceptatie is nog weinig bekend. In een pilot met algen
in baggerputten bleek dat die nog teveel afvalstoffen zoals zware metalen bevatten, waardoor het
halfproduct niet aan de Warenwet voldeed en niet verder mocht worden ontwikkeld. Op dat vlak
zijn technologisch nog stappen te zetten. Kennelijk vormen in dat geval politiek en wetgeving
blokkades voor verdere ontwikkeling en raffinage, en zijn stappen nodig in de regelgeving. Een
overheid zou zich moeten inzetten voor het principe ‘’afval is geen afval”. Economisch gezien zou
het mogelijk moeten zijn van algen een hoogwaardig product als bio-cosmetics te maken. Wel
dient ten behoeve van de sociale acceptatie nog veel testen te worden uitgevoerd en goed worden
uitgelegd (reclame) wat de achtergrond van het product is.

Het analyseren van dit soort dilemma’s aan de hand van STEEP factoren is verhelderend, omdat je
wordt gedwongen breder te kijken dan alleen de technologische kant. Het definieert de drempels
en partijen die deze drempels kunnen wegnemen. Michiel nodigt de aanwezigen van harte uit ook
in de toekomst breder te kijken en op zoek te gaan naar samenwerking tussen publieke en private
instellingen om hergebruik en verwaarding van stoffen te onderzoeken en mogelijk te maken.


