
CIRCLE SCAN

VITENS
Water als bron van de 

circulaire economie



Op de korte termijn kunnen praktische 
stappen worden gezet om de transitie 
te versnellen. Dit rapport bevat gegevens 
(gedetailleerde en geconsolideerd) over, en 
visualisaties van de huidige stromen waarmee 
Vitens te maken heeft. Dit laat zien waar 
verbetermogelijkheden liggen. Op drie gebieden 
kan Vitens op korte termijn resultaat boeken:

1. Regionale samenwerkingsverbanden met 
boeren, bedrijven en waterschappen die actief 
zijn om de waterkwaliteit te beschermen in of 
nabij wingebieden;

2. Circulaire inkoopcriteria en 
ontwerpstandaarden voor ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur; 

3. Onderzoek, innovatie en kennisdeling 
gericht op bodemprocessen en het 
reduceren van landbouwinvloeden op de 
grondwaterkwaliteit.

Drinkwater is onze eerste levensbehoefte. De 
kwaliteit van grondwaterbronnen staat echter 
onder druk. De transitie naar een circulaire 
economie biedt uitkomst, doordat we materialen 
en grondstoffen slimmer kunnen benutten dan 
we nu doen. Als innovatief waterland willen we 
voortrekker worden op dit gebied. Als grootste 
drinkwaterbedrijf pakt Vitens deze uitdaging 
graag aan.
 
Drinkwaterbedrijf Vitens is op verschillende 
manieren circulair. Het bedrijf slaagt erin vrijwel 
álle reststoffen uit de waterzuivering her te 
gebruiken, zonder dat waarde verloren gaat. Van 
alle afvalstoffen wordt inmiddels al 59 procent 
hergebruikt. Daarbij besteedt Vitens circulair 
aan, bijvoorbeeld als het gaat om de inkoop 
van leidingmateriaal. Ook zet zij zich in voor 
bescherming van natuurlijke waterkringlopen en 
voor de verduurzaming van de landbouw.
 
Circulair ondernemen helpt Vitens haar 
grondwaterbronnen te beschermen. De 
transitie naar een circulaire economie is 
een systeemverandering en vereist inzicht 
in natuurlijke water- en bodemkringlopen. 
Bijvoorbeeld om reststromen uit de 
waterzuivering in te zetten voor de reductie van 
negatieve effecten van landbouw. Een win-win 
voor alle partijen.
 

SAMENVATTING ACHTERGROND

Water is van vitaal belang en een schaars goed

Bevolkingsgroei, verhoogde productie en 
klimaatverandering leidt tot meer druk op de 
voedselkwantiteit en waterkwaliteit. Internationaal 
zijn de problemen groot. Meer dan 60 procent van 
de wereldbevolking leeft in gebieden waar water 
beperkt beschikbaar is. Klimaatverandering maakt de 
beschikbaarheid van zoet water onvoorspelbaarder. 
Ook in een dichtbevolkt land als Nederland hebben 
we met deze problematiek te maken.

Nederland koploper in innovatief en circulair 
waterbeheer

Nederland wordt wereldwijd geroemd om haar 
innovatief watermanagement en wil toonbeeld 
zijn van duurzaam waterbeheer. De overheid 
stimuleert circulaire economie en de transitie krijgt 
ook internationale erkenning. Om wereldwijde 
waterproblemen op te lossen zijn circulaire principes 
cruciaal. Het recente rapport van de International 
Water Organisation (IWA) laat zien dat de 
mogelijkheden voor waterbedrijven talloos zijn als het 
gaat om water-, energie- en materiaalkringloop.
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Zo'n 500 miljoen 
mensen wonen 
in gebieden waar 
waterwinning 
twee keer zo hoog 
is als de capaciteit 
van hernieuwbare 
waterbronnen.
UN Water, 2017
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HUIDIGE SITUATIE
Over Vitens

Vitens, de grootste drinkwaterleverancier van 
Nederland, stelt voldoende kwaliteit en kwantiteit 
van grondwaterbronnen centraal. Verspreid over 
vijf provincies (Flevoland, Friesland, Gelderland, 
Overijssel en Utrecht), beschikt het bedrijf over 110 
winvelden voor het onttrekken van grondwater met 
in totaal 3300 hectare grond in eigendom. Middels 93 
productiebedrijven wordt jaarlijks 367 kubieke meter 
water onttrokken voor de productie van drinkwater. 
Via een distributienetwerk van 49.500 kilometer 
leidingen kunnen 5,7 miljoen klanten in 105 gemeenten 
dagelijks vertrouwen op de beste kwaliteit drinkwater 
ter wereld.

Schone bronnen en ondergrond garanderen de 
waterkwaliteit. 

Vitens kiest voor grondwater als bron. De bodem- 
en kleilagen waar het water doorheen stroomt 
zorgen voor een natuurlijke zuivering. Dit noemt 
Vitens haar ‘Filter 0’, omdat deze eerste stap van 
zuivering de meest duurzame filtering binnen de 
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3. Innovatieve en circulaire toepassingen 
ontwikkelen (zoals de omzet van methaan in 
elektriciteit);

4. Reductie van afvalstoffen en een verhoging 
van hergebruik.

Best Practice case reststromen

Binnen vier jaar tijd is Vitens erin geslaagd via 
valorisatie van reststromen een kostenpost 
van 1,8 miljoen euro om te buigen naar een 
inkomstenbron. Het bedrijf heeft op innovatieve 
wijze de kwaliteiten en toepassingen van haar 
reststromen kunnen verwaarden. Zo heeft Vitens 
bij de waterzuivering Spannenburg in Friesland 
de stroom van humuszuren en zouten kunnen 
scheiden middels een innovatieve zuivering. 
De humuszuren worden nu ingezet als een 
hoogwaardige bodemverbeteraar in de agrarische 
sector. Na het behalen van een certificering voor de 
Voedsel en Waren Autoriteit, worden de kalkkorrels 
nu ook ingezet als veevoer. De kostenpost van bijna 
2 miljoen euro is zo in korte tijd omgezet in een 
stijgende opbrengst voor het bedrijf.
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waterkringloop vormt. Het bedrijf werkt volgens 
een langetermijnstrategie van 50 jaar, om 
grondwaterbronnen voor de toekomst veilig te 
stellen. Daarbij wordt voortdurend proactief 
gemeten in hoeverre het bedrijf aan haar 
duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.

Figuur 3 geeft weer met welke upstream én 
downstream materiaal- en grondstoffenstromen 
het bedrijf te maken heeft. Figuur 4, op 
de volgende pagina, geeft de huidige 
bedrijfsactiviteiten en processen weer met een 
meer gedetailleerd overzicht van materiaal- en 
energiestromen.

Vitens heeft tot nu toe vooral rest- en 
afvalstoffen kunnen verminderen en 
hergebruiken

Hiertoe zijn de volgende doelstellingen in het 
jaarverslag van 2016 opgenomen:

1. Nuttig hergebruik van 100 procent van de 
reststromen van productiebedrijven; 

2. Kosten en opbrengsten van reststromen in 
balans brengen (door valorisatie);

METABOLISME

Wat betreft 
drinkwatervoorziening 
pleiten we voor een 
compromisloze aanpak. 
Alleen op die manier 
kunnen we water het 
respect geven dat het 
verdient, zowel nu als in 
de toekomst.
Lieve Declercq, voorzitter van de 
Raad van Bestuur

‘’ Vitens is de grootste 
leverancier van 
drinkwater in
Nederland
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Figuur 2: Vitens' waterwinning in Nederland
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Figuur 3: Overzicht van upstream en downstream materiaal- en grondstoffenstromen
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Figuur 4: Huidige bedrijfsactiviteiten en processen met overzicht van materiaal- en energiestromen.
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TOEKOMSTVISIE

Het streven is waardevergroting

De overgang naar een circulaire economie is ingrijpend 
en heeft betrekking op vele aspecten. Het is de 
verantwoordelijkheid van een bedrijf om te opereren 
binnen de natuurlijke grenzen van ons ecosysteem. 
Een systeemgerichte benadering kan Vitens helpen dit 
te bereiken, aangevuld met circulaire principes. Een 
aantal voorbeelden:

De natuurlijke water en bodemkringloop speelt 
een belangrijke rol in het beschermen van de 
grondwaterkwaliteit en -kwantiteit. Vitens kan met 
verschillende partijen samenwerken om negatieve 
invloeden op grondwater te voorkomen. Denk aan 
‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’, waarbinnen 
samen met boeren wordt samengewerkt aan behoud 
van de natuurlijke kringloop. Ook ontwerp van het 
leidingstelsel en geavanceerde technologieën bieden 
mogelijkheden. Met circulaire oplossingen kan 
ondergrondse infrastructuur langer benut worden en 
afvalstoffen worden opgewaardeerd en/ of gerecycled. 
Zo wordt het effect van de drinkwaterwinning op het 
watersysteem zo klein mogelijk gemaakt.

Een integrale benadering van circulaire 
toepassingen

De transitie naar de circulaire economie vereist 
een integrale benadering die rekening houdt met 
alle processtappen van bron tot kraan. Hoewel 
de huidige inspanningen van Vitens veelbelovend 
zijn, liggen er nog veel kansen voor het grijpen. Het 
verduurzamen van ingekochte grondstoffenstromen 
en bedrijfsprocessen en het circulair ontwerpen van 
assets zijn daar voorbeelden van. 
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CASE STUDY 1 - VRUCHTBARE WATER
EN BODEMKRINGLOPEN

Het initiatief ‘Vruchtbare Kringlopen’ is een goed 
voorbeeld van circulariteit. In Oost-Nederland 
werkt Vitens samen met verschillende partijen 
aan sluiten van natuurlijke kringlopen van 
water, bodem, zuivel en gewassen. Niet 
alleen de natuur en de grondwaterbronnen 
hebben baat bij de gesloten kringlopen, ook de 
sociale en economische positie van agrarische 
ondernemers wordt versterkt.

250 boeren zijn aangesloten bij Vruchtbare 
Kringlopen en nemen gezamenlijk maatregelen 
voor efficiënter mineralenbeheer, betere 
waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. Ook 
delen ze kennis en resultaten met elkaar op 
dit gebied. Ze hebben belang bij een goede 
bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur met 
voldoende waterbergend vermogen. Vitens en 
het waterschap zetten zich hier (samen met de 
ondernemers) voor in. Extra winst: hoe groter 
het waterbergend vermogen, hoe minder uit- 
en afspoeling van mineralen en hoe minder 
belasting van het watersysteem bij hevige 
neerslag.
 

CIRCLE SCAN VITENS

Het ontstaan van dergelijke collectieven is 
voor Vitens een positieve ontwikkeling. Het 
zorgt voor kortere communicatielijntjes 
met de boeren, bijvoorbeeld als het gaat 
om onderwerpen als grondwaterkwaliteit 
(mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en 
bodemvruchtbaarheid), landbouwschade, 
verdroging en reststoffen. Ook kan Vitens 
via deze collectieven reststromen van de 
waterzuivering (zoals kalk en humuszuur) 
waardevol afzetten. Deze reststromen hebben 
een positieve invloed op gewasopbrengsten en 
bodemweerbaarheid. Win-win voor iedereen in 
een gesloten kringloop.

Het project positioneert de Achterhoek en 
de Liemers als koploper op het gebied van 
kringlooplandbouw en duurzaam water- en 
bodembeheer. Het initiatief vindt nu ook 
aansluiting in andere regio’s, zoals Overijssel. Dit 
signaal is reden genoeg om circulaire principes 
op dit vlak verder te ontwikkelen. Ten behoeve 
van de schaalbaarheid worden momenteel 
methodieken ontwikkeld en getest (bijvoorbeeld 
een bodemlabel) en wordt gekeken naar 
passende ondersteuning voor boeren die een 
bijdrage leveren aan natuurlijke kringlopen.
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Door upstream 
te investeren, via 
beschermingsmaatregelen 
en maatregelen om 
vervuiling te beheersen, 
kunnen (water)bedrijven 
de bedrijfskosten voor 
waterzuiveringsprocessen 
verminderen.
IWA, 2016

‘’

Elke dollar die aan 
rioolzuivering wordt 
besteed, levert de 
maatschappij naar 
verwachting 5,5 
dollar op.
UN Water, 2017

‘’
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Figuur 5:  Toekomstige visie op de bedrijfsactiviteiten en processen met overzicht van materiaal- en energiestromen.
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De waarde van circulair ondernemen is 
financieel en ecologisch interessant

Door valorisatie van reststromen heeft Vitens 
laten zien wat de economische en ecologische 
voordelen van circulariteit zijn. Uitgaande 
afvalstromen worden beter benut, maar er 
kan nog veel meer. Ook de ingaande stromen 
en het beheer van bestaande assets bieden 
kansen. Voor een bedrijf dat een natuurlijke 
grondstof als water onttrekt, is het een logische 
vervolgstap de natuurlijke kringlopen te 
behouden die deze grondstof beschermen.

De zeven elementen van de circulaire 
economie, opgesteld door Circle Economy, 
vormen een bruikbaar kader voor 
verbetermogelijkheden:

 Maak gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen: 

• Grondwater in Nederland is een 
regeneratieve (herbruikbare) bron, mits 
deze voldoende wordt beschermd en 
natuurlijke manier wordt aangevuld. 
Voldoende bodemkwaliteit en vermogen 
om oppervlaktewater natuurlijk te filteren 
zijn daarin cruciale elementen. Vitens is 
daarbij gebaat en zal zich daarvoor moeten 
inzetten.

• Naast het inkopen van energie uit 
hernieuwbare bronnen, kan ook lokale 
opwekking bijdragen aan een circulaire 
economie. 

• In productiebedrijven en in het 
distributienetwerk biedt gebruik van 
nieuwe materialen en grondstoffen kansen. 
Circulair inkopen heeft de voorkeur, al 
dan niet gestuurd door specifieke criteria. 
Maar dat is niet genoeg. Samenwerking 
met leveranciers op dit gebied kan nog veel 
meer innovatieve oplossingen zichtbaar 
maken.

 Behoud en verleng de levensduur: 

• Vitens beheert en beschikt over assets 
die zeer lang mee moeten gaan. Beheer 
en onderhoud aan deze assets is van 
wezenlijk belang voor de continuïteit 
van de watervoorziening. Innovaties 
kunnen de levensduur van bijvoorbeeld 
ondergrondse leidingen verlengen en 

maatschappelijke kosten verlagen. (Nieuwe) 
samenwerkingsverbanden met leveranciers 
en andere netwerkbeheerders helpen 
daarbij, net als technieken als sensoring en 
datamodellering. 

 Gebruik afval als grondstof:

• Vitens valoriseert een aanzienlijk deel van 
haar rest- en afvalstoffen, met economische 
voordelen als fijne bijkomstigheid. 
Uitbreiding van dit valorisatie-principe 
voor andere materialen en afvalstromen 
vereist echter grondig onderzoek en een 
kosten-batenanalyse. Hierin moeten zowel 
economische als op de overige aspecten 
(bijvoorbeeld geografische locatie) worden 
meegenomen. Met nieuwe inzichten 
kan prioriteit worden gegeven aan de 
toepassingen of markten waar het grootste 
maatschappelijke en economische effect 
meetbaar is.

 Overweeg nieuwe verdienmodellen:

• Het verkennen van nieuwe 
businessmodellen kan bijdragen aan de 
continuïteit van de drinkwatervoorziening. 
Zo kunnen ‘prosumenten’ – klanten die 
producent en consument tegelijk zijn, 
intensiever worden betrokken. 

• Sociale en/ of economische stimuli 
kunnen worden ingezet om boeren in of 
nabij waterwingebieden aan te zetten tot 
duurzamer bodembeheer. 

 Werk samen aan gezamenlijke 
waardecreatie: 

• De grondwaterkwaliteit is afhankelijk 
van externe factoren die soms moeilijk 
te beïnvloeden zijn, zoals regen, 
bodemkwaliteit, consumentengedrag 
en afvalwaterzuivering. Daarbij zijn 
verschillende stakeholders betrokken, 
waar we nauwer mee kunnen 
samenwerken. Voorbeelden daarvan 
zijn: a) samenwerken met boeren die zich 
in of nabij waterwingebieden bevinden, 
b) samenwerken met consumenten om 
het waterverbruik terug te dringen en c) 
samenwerken met waterschappen aan de 
kwaliteit van wateraanvoer.

 Ontwerp voor de toekomst: 

• Infrastructuur en bedrijfsprocessen 
moet zodanig zijn ontworpen dat deze 
kunnen inspelen op de veranderende 
maatschappelijke context. Vooral bij assets 
met een lange operationele levensduur 
moet materiaalkeuze goed worden 
verantwoord. Ook kan actief flexibiliteit 
worden gezocht, door te kiezen voor 
modulaire oplossingen.

 Integreer (digitale) technologie: 

• Vitens is begonnen met de integratie van 
slimme monitoringsystemen voor het 
optimaliseren van de bedrijfsvoering 

en dienstverlening. De transitie naar 
de circulaire economie kan door deze 
digitalisering worden versneld. Bijvoorbeeld 
door de online dienstverlening te verbeteren 
en slimme sensortechnologie toe te 
passen in het distributienetwerk en in de 
grondwaterbeschermingsgebieden.

De tabel op de volgende pagina geeft een 
overzicht van bestaande en mogelijk toekomstige 
activiteiten van Vitens op het gebied van de 
circulaire economie. Ze worden gekoppeld aan 
de zeven elementen van Circle Economy én de 
circulaire strategieën voor waterbedrijven van 
IWA.
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CASE STUDY 2 - 
RUIMTEVAARTTECHNOLOGIE EN 
WATERKRINGLOPEN

Het internationale ruimtestation ISS is 
waarschijnlijk het meest geavanceerde 
voorbeeld van een gesloten waterkringloop. 
Astronauten vertrouwen op zeer geavanceerde 
technologieën om afvalwater en water uit urine 
en het klimaatsysteem te hergebruiken, terwijl 
ze op 400 kilometer boven de aarde zweven.

De urineverwerkingseenheid van ISS maakt 
gebruik van speciale distillatieprocessen om 
water uit de urine van zowel de bemanning 
als die van de laboratoriumdieren te winnen. 
Een waterverwerkingseenheid voegt dit water 
vervolgens samen met afvalwater van douches 
en wasbakken. Het waterzuiveringssysteem 
filtert het water en behandelt dit chemisch 
om verontreinigingen en micro-organismen 
te verwijderen. Het water wordt vervolgens 
getest en indien nodig opnieuw behandeld, 
voorafgaand aan gebruik. 

Desondanks verliest ISS water door tal 
van inefficiënties in de waterrecycling- en 
klimaatsystemen. Ruimtevaartorganisaties zijn 
daarom constant op zoek naar nieuwe manieren 
om water te recyclen en te winnen uit andere 
bronnen, zoals de voedselvoorziening. 

De inspanningen en kosten van deze 
technologieën benadrukken hoe bevoorrecht 
we zijn op deze aarde. We hebben beschikking 
over een natuurlijke bodem- en waterkringloop. 
Het Filter 0 van onze bodem helpt ons relatief 
eenvoudig aan schoon en gezond drinkwater.
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STRATEGIEËN OVERZICHT

Upstream investering
Vitens zet zich in voor de bescherming van waterbronnen, bijvoorbeeld via 
terreinbeheer, campagnes rondom grondwaterbescherming en actieve 
positionering binnen het publieke debat over deze kwestie.

Samenwerken met huishoudens en gemeenschappen 
grondwaterbronnen te beschermen. Vergroten van de bewustwording 
rondom drinkwaterverbruik, de rol van tuinen voor de opvang van water, 
de risico's van droogte of overstroming als gevolg van klimaatverandering, 
en waterverbruik in het algemeen.

Regenwater opvangen
Vermindering van 
waterconsumptie

Energiebesparing 
Hernieuwbare energie

Vitens stimuleert efficiënt gebruik van energie, maakt gebruik van 100% 
windenergie dat met certificaten wordt ingekocht en is begonnen met eigen 
zonne-energieopwekking.

 
Doorgaan met het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verhogen 
van het aandeel van hernieuwbare energie dat zelf lokaal wordt 
opgewekt.

Energiebesparing

Electriciteit / warmte van 
distributiesystemen
Hernieuwbare energie

n.v.t.
Vitens heeft circulaire inkoopcriteria opgesteld en verwerkt in de 
aanbesteding voor de waterleidingen en buizen die onderdeel uitmaken van 
het distributienetwerk.

Verduurzamen en optimaliseren van het gebruik van grondstoffen en 
materialen. Opstellen en toepassen van integrale inkoopcriteria voor het 
inkopen van circulaire materialen voor bedrijfsactiviteiten. Samenwerken 
met leveranciers om de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van 
energie, uitstoot, toxiciteit, sociale rechtvaardigheid en circulaire efficiëntie 
in de keten te verbeteren.

Grondstofefficiëntie

Upstream investering
Lekkage / waterverlies

Vitens investeert zowel boven als onder de grond (ca. € 112 miljoen per jaar) 
in de water- en energie-infrastructuur en werkt samen met andere bedrijven 
om die te onderhouden en te vervangen.

Innoveren en investeren in samenwerking om de assets te verbeteren, 
verlengen, monitoren en onderhouden en zo hun levensduur te 
verlengen.

Upstream investering
Lekkage / waterverlies

Drinkwaterslib voor agri. 
of industrie
Bouwmaterialen
Eiwitten & voeding

Als gevolg van het valorisatiebeleid worden reststoffen opgeslagen (26,7%) 
of gecascadeerd (73%) voor hergebruik in andere sectoren. Vitens investeert 
actief in onderzoek naar de valorisatie van reststromen. De reststromen 
worden vooral in de agrarische sector ingezet.

Valorisatie van reststoffen in het eigen voorzieningengebied. Dit verhoogt 
de relevantie en circulariteit voor Vitens. Verkennen van de circulaire 
mogelijkheden van het winnen van brak water uit diepere lagen.

Grondstofefficiëntie
Drinkwaterslib voor agri. of 
industrie
Bouwmaterialen
Eiwitten & voeding

n.v.t. Van de industriële afvalstoffen wordt ca. 59% van het totale gewicht 
gerecycled of hergebruikt.

Terugdringen van afvalstoffen, verhogen van het percentage hergebruik 
en recycling van andere soorten afval. Het gaat hier vooral om afval 
afkomstig van het distributienetwerk, kantoorafval en biologische 
afvalstromen.

n.v.t.

Hernieuwbare energie Bij één productiebedrijf wordt methaan opgevangen en gebruikt om energie 
te op te wekken.

Reduceren of valoriseren van de methaanemissies op overige 
productielocaties. Hernieuwbare energy

Lekkage / waterverlies Op drie locaties wordt een innovatieve technologie toegepast op het filteren 
en hergebruiken van spoelwater.

Optimalisatie en opschalen van het filteren en hergebruiken van 
spoelwater. Lekkage / waterverlies

n.v.t. n.v.t.

Verkennen van water-as-a-service-modellen en het bieden van 
waardevolle diensten die het waterverbruik in droge gebieden helpen 
verlagen en de waterkwaliteit in wingebieden helpen verbeteren. 
Bijvoorbeeld door sociale of economische stimuli voor agrarische 
stakeholders in de nabije omgeving. 

Vermindering van
waterconsumptie

Upstream investering
Drinkwaterslib voor agri. 
of industrie

Vitens neemt deel aan het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ ter 
verbetering van agrarische praktijkkennis gericht op kringloopdenken, 
opbrengsten en bodemkwaliteit.

Opschalen van de dialoog met boeren, natuurbeschermingsorganisaties 
en grondeigenaren om de natuurlijke kringlopen van bodem en water 
verder te beschermen en te regenereren. Verkennen van toekomstige 
economische modellen en voor het toepassen van reststoffen van 
waterzuivering ter verbetering van de bodem- en waterkwaliteit in de 
landbouw.

Upstream investering
Drinkwaterslib voor agri. of 
industrie

n.v.t.
Vitens heeft met andere drinkwaterbedrijven een ‘Blauwe Netten Coalitie’ 
opgestart om samen te werken met andere drinkwaterbedrijven op het 
gebied van circulair inkopen.

Concrete samenwerking met andere drinkwaterbedrijven en 
waterschappen om circulaire processen te integreren in de bredere 
waterkringloop.

Hergebruik grijs water
Vermindering van 
waterconsumptie

n.v.t.
Eén productiebedrijf, Vechterweerd, is ontworpen volgens de ‘integrale 
duurzaamheidsbeoordeling’ en is BREEAM-gecertificeerd. Andere nieuwe 
projecten zoals Van Heek en Nieuwegein maken gebruik van duurzame 
materialen en ontwerp.

Ontwerpen van een slimme, modulaire en flexibele infrastructuur die op 
de toekomstige behoeften kan worden afgestemd. Ontwerp en aanleg 
van nieuwe productiebedrijven met behulp van duurzame materialen en 
duurzaam ontwerp.

Lekkage / waterverlies
Vermindering van 
waterconsumptie

Lekkage / waterverlies
Vermindering van 
waterconsumptie
Energiebesparing

Het project ‘Friesland Live!’ monitort via 200 sensoren de druk en kwaliteit in 
een 8.000 km lang leidingnetwerk. In dezelfde regio zijn slimme watermeters 
uitgerold in combinatie met een serious game om bewustwording van 
watergebruik te verhogen. Vitens heeft eveneens voor intern gebruik een 
online dashboard ontwikkeld voor duurzaamheid en afvalstromen.

Digitalisering en ontwikkeling van een uitgebreid monitoringsysteem 
bestaande uit een combinatie van slimme sensoren en slimme meters.

Lekkage / waterverlies
Vermindering van 
waterconsumptie
Energiebesparing

Ontwerp voor 
de toekomst

Werk samen aan 
gezamenlijke 
waardecreatie

Integreer
(digitale)
technologie
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Overweeg nieuwe 
verdienmodellen

Gebruik afval
als grondstof

Behoud en 
verleng de 
levensduur

Maak gebruik
van hernieuwbare 
grondstoffen
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SUGGESTIES VAN 
CIRCLE ECONOMY

Nauwkeurige monitoring en doelstellingen 
ondersteunt verbeteringen

Hoe circulair ondernemen we? Een veelgestelde 
vraag, maar geen gemakkelijke opgave om voortgang 
te meten. Vitens monitort al veel processen rondom 
water, energie, emissies, afval- en reststoffen, die 
daarvoor kunnen worden gebruikt. De data van 
fysieke assets en de inkoop van materiaal kunnen 
daar nog aan worden toegevoegd. Deze kunnen 
op hun beurt de basis leggen voor het ontwikkelen 
van een bedrijfsbrede circulaire KPI. Het volgende 
tekstblok geeft mogelijke doelstellingen van die KPI’s 
weer.

4

POTENTIËLE DOELSTELLINGEN 
BETREFFENDE CIRCULAIRE ECONOMIE 

• 100% van de grondwaterbronnen 
voldoen aan de KRW richtlijnen

• 70% van de reststoffen wordt 
hergebruikt of gerecycled

• 30% van het materiaal ingekocht volgens 
de circulaire inkoopcriteria

• 20% van kosten afvalinzameling door 
opbrengsten afvalrecycling

• 20% verlenging levensduur 
ondergrondse assets

DOELSTELLINGEN DIE AL BEHAALD ZIJN

• 100% van de reststoffen wordt 
hergebruikt of nuttig toegepast voor 
andere sectoren

• 100% van de energie is afkomstig van 
hernieuwbare bronnen

• Kostenneutraal op het gebied van 
reststromen uit de waterzuivering
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Kosten-batenanalyse voor circulaire 
strategieën

Een kosten-batenanalyse op natuurlijke, 
ecologische en economische waarden kan 
inzicht geven in benodigde investeringen en 
voordelen van projecten. De nadruk moet 
liggen op oplossingen met toegevoegde waarde 
en maximaal effect. Met behulp van gedegen 
monitoring kan Vitens beter sturen, vergelijken 
en verbeteren. Dit kan ook ingezet worden 
om stakeholders, zoals boeren, duidelijk 
handelingsperspectief te geven. Immers, Vitens, 
maar ook agrariërs, willen weten wanneer 
maatregelen op bodemweerbaarheid het juiste 
effect hebben op de grondwaterkwaliteit.

Innovaties en valorisatie met partners en 
leveranciers

De activiteiten die direct binnen de eigen 
bedrijfsprocessen liggen zijn niet genoeg om 
de strategische doelen te halen. Samenwerking 
met de omgeving is noodzakelijk, ook 
om circulair te kunnen ondernemen. Het 
stimuleren van leveranciers en afnemers om 
innovatieve oplossingen te ontwikkelen is een 
voorbeeld daarvan. Net als het voortzetten van 
valorisatieprocessen en samenwerking met 
andere drinkwaterbedrijven en waterschappen 
ten behoeve van de circulaire economie.

Grondwaterbescherming in samenwerking 
met de agrarische sector

Een andere aanbeveling aan Vitens is de 
innovatieve samenwerking met boeren 
uit te breiden. Het doel is om vruchtbare 
landbouwgrond én een hoge waterkwaliteit 
te kunnen bereiken. Ook coalities met grotere 
agrarische partners en grondeigenaren kan 
een win-win betekenen. Met behulp van data 
en kennisuitwisseling kan de watersector 
in samenwerking met de agrarische sector 
de voedselopbrengsten en waterkwaliteit  
verhogen.
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Over dit rapport
Dit rapport is opgesteld in opdracht van Vitens.

Over Circle Economy
Bij Circle Economy geven we de transitie naar circulair 
ondernemen een impuls via het ontwikkelen van 
praktische en schaalbare oplossingen. Onze tools en 
programma’s zijn zo ontworpen dat ze in uiteenlopende 
sectoren bedrijven en overheidsinstanties faciliteren bij 
het nemen van beslissingen en het opstellen van een plan 
van aanpak.
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