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In 2018 hebben we een Vitensbreed, vraaggestuurd 
onderzoeksprogramma opgezet, onze Innovatie- en 
onderzoeksagenda. Dit programma richt zich op  
onze belangrijkste kennisvragen. De horizon was bij 
het begin van dit programma vijf jaar, waarbij we  
vragen op basis van urgentie hebben geprioriteerd. 
De agenda is onderverdeeld in acht thema’s. Vier 
hiervan komen overeen met de kernprocessen van 
Vitens: Winnen, Zuiveren, Distributie en Klant.  
Daarnaast hebben we vier procesoverstijgende  
thema’s vastgesteld: Hydroinformatics, Integraal  
assetmanagement, Circulaire economie en  
maatschappij en Veilig en gezond drinkwater.  

Per thema is een themaplan opgesteld met  
werkpakketten en bijbehorende onderzoeksvragen. 
Ook is per thema een thema-ambassadeur benoemd. 
Deze ambassadeur is verantwoordelijk voor de  
uitvoering van het themaplan, voor de verbinding  
tussen het thema en de dagelijkse bedrijfsvoering  
van Vitens, én voor het onderhouden van de externe 
contacten. De Innovatie- en onderzoeksagenda is 
bedoeld om state-of-the-art inzichten op te halen, niet 
alleen uit de rest van Nederland, maar ook uit Europa 
en de rest van de wereld. 

We werken bij de uitvoering van de onderzoeksprojecten 
graag samen met start-ups, scale-ups,  

onderzoeksbureaus, kennisinstellingen en onder-
wijsinstellingen. Ook voeren we zelf projecten uit. De 
kennis die we opdoen en ontwikkelen, delen we graag 
met de buitenwereld. Naast vraaggestuurd onderzoek 
is kennisdeling dan ook een belangrijk speerpunt van 
onze Innovatie- en onderzoeksagenda. 

In dit tijdschrift zetten we een paar projecten  
van het thema Zuiveren in het zonnetje en laten we zien 
waarom innovatie belangrijk is voor ons als drinkwater-
bedrijf. Ook blikken we vooruit en presenteren  
we onze innovatieplannen voor de komende jaren.  
We besteden niet alleen aandacht aan een aantal 
inhoudelijke projecten, maar ook aan de impact van 
het onderzoek op de strategie en bedrijfsvoering van 
Vitens. Want uiteindelijk moet kennis leiden tot  
implementatie en bijdragen aan de missie van Vitens: 
elke druppel duurzaam in 2030!

We hopen dat dit tijdschrift u inspireert en enthousiast 
maakt voor innovaties binnen de drinkwatersector en 
mogelijkheden opent om samen te werken met Vitens, 
in welke vorm dan ook.

Veel leesplezier!

Jan Gooijer, Innovatiemanager

Introductie

Beste lezer,

Scan de QR-code of kijk op Vitensinnoveert.nl/ioa voor meer informatie

én een video over de Innovatie- en onderzoeksagenda
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Een woord van Abel, 
onze thema-ambassadeurr

Meer grip op zuiveren
Ons onderzoek is verdeeld over drie werkpakketten. Het eerste, ‘Meer grip op zuiveren’, heeft 
als doel om meer inzicht te krijgen in de werking van onze bestaande zuiveringsprocessen. 
We gebruiken namelijk allerlei processen die we maar deels begrijpen. Neem zandfiltratie, 
ons oudste en meest gebruikte proces. Meestal werken onze zandfilters goed, maar niet 
altijd. Waarom dat is, weten we niet goed. Het NWO-onderzoeksproject Zandfiltratie moet 
daarin verandering brengen. Daarnaast doen we onderzoek naar adsorptieve pelletontijzering 
en technieken om het waterverlies te beperken bij membraanfiltratie.

De levering van veilig en gezond drinkwater staat voor Vitens voorop. Daarom behandelen we het water 
uit onze bronnen met allerlei zuiveringsstappen, voordat we het via ons distributienet naar onze klanten 
transporteren. Dat doen we in een constant veranderende omgeving: denk aan nieuwe, ongewenste 
stoffen in onze bronnen die om andere zuiveringstechnieken vragen of een stijgende vraag en  
toenemende droogte door klimaatverandering, waardoor we naar nieuwe bronnen moeten zoeken.  
Om op dit soort veranderingen in te spelen, voeren we onderzoek uit en ontwikkelen we nieuwe kennis. 

1

Abel Heinsbroek, thema-ambassadeur Zuiveren
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voor meer over de verschillende werkpakketten binnen thema Zuiveren

Scan de QR-code of kijk op www.vitensinnoveert.nl/zuiveren
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Intelligente zuivering
Het tweede werkpakket, ‘Intelligente zuivering’, richt zich op het beschikbaar maken van kennis, 
het verzamelen van procesgegevens in slimme databases en het sturen en optimaliseren  
van zuiveringsprocessen op basis van modellen en data. Binnen het project SLIMM3 werken  
we bijvoorbeeld aan het automatiseren en digitaliseren van processen en ontwikkelen we  
dashboards voor real time analyses en monitoring. Ook werken we aan digitale modellen  
van onze zuiveringsprocessen – digital twins – genoemd, waarmee we bijvoorbeeld digitaal  
kunnen onderzoeken welke effecten een andere instelling of dosering heeft.

Zuiveren voor nu en later
Binnen het derde werkpakket ‘Zuiveren voor Nu en Later’ doen we onderzoek naar nieuwe  
technieken die aansluiten bij de langetermijnvisie en -strategie van Vitens, zoals ‘Elke  
druppel duurzaam in 2030’. We gaan onder andere na hoe we ons eigen waterverlies en 
grondstoffen gebruik kunnen verminderen, op welke manier we veilig en betrouwbaar  
drinkwater kunnen maken uit nieuwe bronnen en hoe we de uitstoot van methaan uit onze  
grondwaterbronnen kunnen minimaliseren.In dit magazine gaan we dieper in op een aantal  
van deze onderzoeksprojecten.

Veel leesplezier, Abel Heinsbroek

2

3

Voorwoord

http://www.vitensinnoveert.nl/zuiveren
http://www.vitensinnoveert.nl/zuiveren
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Duurzaam en efficiënt  
zuiveringsproces door  
innovatieve methaanverwijdering 
en ontijzering
Op productielocatie Hammerflier pompt Vitens methaan- en ijzerhoudend grondwater op. Bij de 
gangbare verwijdering van het methaan en ijzer ontstaat een spoelverlies van tien procent en 
ontsnapt het methaan naar de atmosfeer. Door een innovatieve nieuwe technologie toe te passen 
weet Vitens zowel het spoelverlies als de CO2-footprint van het zuiveringsproces fors te verlagen. 
Bijkomend voordeel is de efficiencyverbetering, waardoor een kleinere installatie volstaat.

“Voor de productie van schoon en veilig drinkwater 
halen we met zandfiltratie allerlei stoffen uit het grond-
water, zoals ijzer, mangaan en ammonium”, vertelt 
procestechnoloog Abel Heinsbroek. “Voordat we dat 
kunnen doen, moeten we het opgeloste methaan ver-
wijderen. Zo verstoort methaan de werking van zand-
filters. Zuurstofminnende bacteriën groeien namelijk 
enorm hard op methaan en verstoppen vervolgens het 
filter. Verder kan methaan in de rest van de zuivering 
en het distributienet tot ongewenste bacteriegroei 
leiden.”

Plaatbeluchters
“De gangbare methode voor methaanverwijdering is 
beluchting met plaatbeluchters waarbij het methaan 
als het ware uit het water wordt geblazen. Dit werkt 
goed en zorgt voor een verwijdering van ongeveer 
99%. De methode heeft echter ook diverse nadelen. 
Zo is per kubieke meter water ongeveer vijftig kubie-
ke meter lucht nodig, wat gepaard gaat met een fors 
energiegebruik. Bovendien wordt het methaan - dat 
een zeer sterk broeikasgas is – door deze grote hoe-
veelheid lucht enorm verdund. Daardoor kunnen we 
het methaan niet afvangen en gaat het de atmosfeer in 
met alle schadelijk gevolgen van dien.” 

“Ook voor de vervolgstappen van het zuiveringsproces 
is deze methode van methaanverwijdering nadelig. 
De intensieve beluchting zorgt voor een overdosis aan 
zuurstof in het water, waardoor onder andere de  

plaatbeluchters snel vervuilen met ijzer en bacteriën en 
we ze regelmatig moeten reinigen. Verder verwijder je 
met de lucht niet alleen methaan, maar ook een groot 
deel van de CO2 die in het water is opgelost. Daardoor 
wordt de pH hoger en verloopt de ontijzering ongunsti-
ger. Door de hoge zuurstofconcentratie en pH reageert 
het ijzer te snel met de zuurstof en slibben de filters 
extra snel dicht, zodat we vaker moeten spoelen.”

Ontijzering
“Voor het ontijzeren van water maken we op onze 
zuiveringen gebruik van twee verschillende mecha-
nismen”, vertelt collega-procestechnoloog Frank 
Schoonenberg. “Gewoonlijk passen we snelle  

Aanvoer ontgast water naar zandfilter
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zandfiltratie toe in combinatie met beluchting. We voe-
gen zuurstof aan het water toe, waardoor het ijzer oxi-
deert en als vlokken neerslaat. Dit noemen we floccu-
lente ontijzering. De ijzervlokken worden afgevangen 
door het filtermateriaal, waardoor het filter geleidelijk 
verstopt. Als de doorlatendheid te klein wordt, spoelen 
we het zandfilter van onderaf door en voeren we het 
water met het ijzerslib af.”

“Een voordeel van adsorptieve  
ontijzering is dat we veel minder  
hoeven te spoelen, waardoor het  
waterverlies veel kleiner is”

““Adsorptieve biologische ontijzering is het andere me-
chanisme. Deze techniek maakt eveneens gebruik van 
snelle zandfiltratie en werkt goed bij grondwater met 
een pH van 7 of lager. Het geheim van dit mechanisme 
is het beperken van de beluchting. Hierdoor bindt het 
ijzer zich aan de korrels van het zandfilter in de vorm van 
een dun laagje en ontstaat er vrijwel geen ijzerslib. Bij 
dit ontijzeringsmechanisme spelen ook zogenaamde ij-
zeroxiderende bacteriën een rol. Een voordeel van deze 
manier van ontijzering is dat we veel minder hoeven te 
spoelen, waardoor het waterverlies veel kleiner is. Een 
ander voordeel is dat het grondwater twee keer zo snel 
door het zandfilter kan stromen dan bij de gebruikelijke 
aanpak met een meer intensieve beluchting.”

Membraanontgassing
Abel vult aan: “Het grondwater dat we bij Hammerflier 
oppompen is wat betreft pH geschikt voor adsorptieve 
ontijzering. Door de methaanverwijdering met de plaat-
beluchters, blazen we echter ook een deel van het op-
geloste CO2 uit het water. Daardoor verandert de pH zo-
danig dat beide ontijzeringsmechanismen tegelijkertijd 
plaatsvinden en ze alle twee niet optimaal en efficiënt 
werken. Het gevolg is dat we veel spoelverlies hebben en 
we het filtermateriaal jaarlijks moeten vervangen.”

“Vanwege al deze bezwaren zijn we gaan onderzoeken of 
we het methaan op een andere manier kunnen verwij-
deren. Na het nodige denkwerk zijn we uitgekomen op 
vacuümontgassing met hollevezelmembranen, waarbij 
we een kleine hoeveelheid stikstof gebruiken als ‘strip-
gas’. Daarnaast doseren we een minieme hoeveelheid 
CO2 om te zorgen dat de zuurgraad stabiel blijft. Op deze 
manier kunnen we ook 99% van het methaan verwijde-
ren, terwijl we ongeveer tweeduizend keer minder gas 
nodig hebben dan bij plaatbeluchting.”

“Deze alternatieve vorm van  
methaanverwijdering zorgt ervoor  
dat we het methaan goed kunnen  
afvangen en hergebruiken”

“Deze alternatieve vorm van methaanverwijdering 
heeft allerlei voordelen. Zo kunnen we het methaan nu 
goed afvangen en hergebruiken, omdat het nauwelijks 
verdund is. Daardoor daalt de CO2-footprint van het 
zuiveringsproces fors. Verder kunnen we het ijzer nu 
met het adsorptieve biologische mechanisme verwij-
deren, waardoor we het zandfilter nauwelijks hoeven te 
spoelen. En doordat adsorptieve biologische ontij-
zering veel efficiënter is dan flocculente ontijzering 
met plaatbeluchting, kunnen we dezelfde hoeveelheid 
water op een twee keer zo klein oppervlakte zuiveren.”

“Het spoelverlies is verminderd van 
circa 10% tot ongeveer 2,5%”

Heel stabiel
“Om deze alternatieve methode te testen hebben we op 
Hammerflier een demonstratie-installatie gebouwd, 
waarmee we inmiddels ruim 400 duizend kubieke meter 
water hebben gezuiverd. Het proces verloopt nog steeds 
heel stabiel en het spoelverlies is verminderd van circa 
10% tot ongeveer 2,5%. Het enige dat we zien is dat de 
membranen langzaam vervuilen. Daarom gaan we ervan 
uit dat we die elk half jaar chemisch zullen moeten reini-
gen. De komende tijd blijven we de installatie gebruiken 
om te zien hoe hij zich op de langere termijn gedraagt. 
Gezien de goede resultaten bouwen we ondertussen al 
een eerste praktijkinstallatie op Terschelling.”

10

IJzer gebonden aan het filtermateriaal
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Duurzaam en efficiënt zuiveringsproces door innovatieve methaanverwijdering en ontijzering

Wereldprimeur
Het verwijderen van methaan uit grondwater 
met membraanontgassing, zoals Vitens op 
productielocatie Hammerflier doet, is uniek  
in de wereld. De membranen die Vitens 
hiervoor gebruikt worden al wel in andere 
bedrijfstakken toegepast. Zo gebruikt de 
voedingsmiddelenindustrie membraanont-
gassing voor bijvoorbeeld het verwijderen  
van zuurstof uit frisdranken en wijn en past  
de printerindustrie deze methode toe voor  
het produceren van inkt zonder gasbelletjes.

Geïnspireerd?
Voor meer informatie of een samenwerking kunt  
u contact opnemen via abel.heinsbroek@vitens.nl 
of frank.schoonenberg@vitens.nl

Zuurgraad van water
De pH geeft aan hoe zuur het water is. Als het 
water een pH heeft van precies 7 wordt het 
neutraal genoemd. Water met een lage pH 
(lager dan 7) is zuur en water met een hoge pH 
(hoger dan 7) is basisch. 

Productielocatie Hammerflier

mailto:abel.heinsbroek@vitens.nl 
mailto:frank.schoonenberg@vitens.nl
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Stabiele water-
kwaliteit door  
datagestuurde  
zuiveringen
Vitens werkt sinds 2010 aan het innovatieproject 
SLIMM, dat staat voor Self Learning Integrated Model 
based Management. Doel van dit project is het digita-
liseren en automatiseren van de zuiveringsprocessen, 
zodat de kwaliteit van het geproduceerde drinkwater 
continu kan worden beheerst. Procestechnologen 
Nico Wolthek en Rein Wuestman van Vitens vertellen 
over dit ambitieuze en veelomvattende project. 

“Toen we met SLIMM startten, waren er diverse redenen 
om de zuiveringen te digitaliseren en automatiseren” 
vertelt Nico. “Als Vitens hebben we meer dan negentig 
productielocaties die allemaal verschillend zijn. In het 
verleden werd elke locatie door een operator bediend, 
die vaak tientallen jaren ervaring had en als het ware kon 
horen, ruiken en proeven of de processen goed verlie-
pen. Veel van deze ervaren rotten zijn inmiddels met 
pensioen of gaan dat de komende jaren. We moesten 
dus iets slims verzinnen om de kennis in huis te houden.”

Rein noemt een andere reden: “Onze ervaren  
procesoperators wisten weliswaar goed hoe ze  
de zuiveringsprocessen moesten instellen en bedie-
nen, maar optimaliseerden vooral op de hoeveelheid 
geproduceerd drinkwater. De waterkwaliteit werd 
alleen bewaakt door om de zoveel tijd watermonsters 
te laten analyseren in ons laboratorium in Leeuwar-
den. Daardoor liepen we het risico dat we ongewenste 
afwijkingen niet op tijd signaleerden. Deze werkwijze 
paste niet goed bij onze ambitie om altijd drinkwater 

Rein Wuestman en Nico Wolthek



van hoge kwaliteit te leveren. Voor het verwezenlijken 
van die ambitie moeten we real time kunnen sturen op 
de waterkwaliteit. Een dergelijke aanpak vereist dat we 
continu weten wat de kwaliteit van het ingaande water 
is en hoe goed de verschillende zuiveringsstappen 
verlopen. Dat kan door alle zuiveringen te voorzien van 
heel veel sensoren, maar dat vergt enorme investerin-
gen en veel onderhoud. Daarom hebben wij voor een 
andere aanpak gekozen.”

Digitale tweelingen
“Onze aanpak komt er op neer dat we van elke zuivering 
een digitale tweeling maken”, legt Nico uit. “Dat is een 
simulatiemodel dat nauwkeurig de route beschrijft die 
het water op een productielocatie doorloopt - vanaf de 
winningsputten tot in de reinwaterkelder - evenals de 
verschillende zuiveringsprocessen. Belangrijk onder-
deel van deze digitale tweelingen zijn softwaresenso-
renook wel softsensoren genoemd. Dit zijn rekenmo-
dellen waarmee we de belangrijkste processtappen 
kunnen doorrekenen. We hebben bijvoorbeeld een 
sensor ontwikkeld waarmee we continu de kwaliteit 
van het ruwwater kunnen berekenen. Elke productielo-
catie wordt gevoed vanuit meerdere winputten, elk 
met een specifieke waterkwaliteit. Tussen de putten 
wordt voortdurend geschakeld, onder andere om put-
verstopping te voorkomen. Hierdoor heeft het binnen-
komende water steeds een andere waterkwaliteit, wat 

van invloed is op de verschillende zuiveringsstappen.”

“De komende jaren blijven we nieuwe 
sensoren ontwikkelen, zodat we de 
meest complexe processen kunnen 
simuleren”

“Op eenzelfde manier hebben we een softsensor ge-
maakt waarmee we de hardheid kunnen berekenen van 
het water dat uit een onthardingsreactor komt. Ook 
hebben we sensoren ontwikkeld waarmee we kunnen 
voorspellen op welk moment een plaatbeluchter moet 
worden gereinigd, hoeveel kalkafzetting er plaatsvindt 
of welke dosering van een bepaalde stof nodig is. De 
komende jaren blijven we nieuwe sensoren ontwikke-
len, zodat we in de toekomst ook de meest complexe 
processen kunnen simuleren. Om elke softsensor te 
valideren vergelijken we de berekende waarden met 
de waarden die het laboratorium meet. Dit doen we re-
gelmatig, om de voorspellingskracht van de sensoren 
steeds verder te verbeteren. ”

“We hebben dashboards gemaakt 
waarop per productielocatie real 
time de eigenschappen van het  
geproduceerde water te zien zijn”

Centrale database
Rein: “Een centrale database vormt het hart van onze 
digitaliseringsoperatie. De uitkomsten van laboratoriu-
monderzoek, de meetwaarden van fysieke sensoren en 
alle gegevens van de assets op de verschillende pro-
ductielocaties - zoals de aanwezige zuiveringsproces-
sen, de afmetingen van leidingen en bijvoorbeeld de 
capaciteit van pompen – slaan we op in deze database. 
Al deze gegevens gebruiken we als input voor onze 

Stabiele waterkwaliteit door datagestuurde zuiveringen
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Feedback modelberekeningen aan procescontrollers
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softsensoren. De uitkomsten van de berekeningen 
komen ook in de database te staan. Vervolgens gebrui-
ken we de opgeslagen gegevens om onze operators te 
ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld dashboards 
gemaakt waarop ze per productielocatie real time de 
eigenschappen van het geproduceerde water kunnen 
zien zoals de hardheid, de pH en de troebelingsgraad.”

“Ondertussen hebben ongeveer vijftig van onze  
productielocaties een digitale tweeling en is de digi-
talisering ingebed in de dagelijkse productie. In eerste 
instantie gebruikten we de gegevens uit de SLIMM- 
database vooral om onze operators te informeren.  
We benutten de gegevens inmiddels ook om hen te 
adviseren over optimale instellingen, zowel voor de  
waterkwaliteit als voor het energiegebruik en de dose-
ring van chemicaliën.  Uiteindelijk hopen we de gege-
vens ook te kunnen gebruiken om dynamische proces-
sen - zoals de natronloogdosering - echt aan te sturen, 
zodat we nog meer grip op de waterkwaliteit krijgen.
”

“De simulaties zorgen voor minder 
ongewenste kwaliteitsafwijkingen 
en zijn ook te gebruiken voor het op-
leiden van nieuwe mensen”

Scenario’s doorrekenen
Nico benadrukt dat de digitalisering niet alleen zorgt 
voor een verbetering van de dagelijkse bedrijfsvoering 
van de productielocaties – er zijn bijvoorbeeld veel min-
der ongewenste kwaliteitsafwijkingen -  maar ook een 
aantal andere voordelen heeft: “De digitale tweelingen 
zijn heel geschikt voor het opleiden van nieuwe mensen. 
Verder bieden ze – anders dan de productielocaties zelf 
- de kans om met instellingen te spelen. Je kunt bijvoor-
beeld allerlei scenario’s doorrekenen om te zien hoe je 
tegen zo laag mogelijke kosten en een minimaal ener-
gie- en chemicaliëngebruik, de gewenste waterkwaliteit 
kunt produceren. Dat sluit fantastisch aan bij de Vitens-
brede ambitie ‘Elke druppel duurzaam in 2030’.”

Hoofdscherm van het SLIMM Dashboard, met een overzicht van de kwaliteitsstatus van al onze zuiveringen
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Geïnspireerd?
Voor meer informatie of een samenwerking kunt  
u contact opnemen via nico.wolthek@vitens.nl  
of rein.wuestman@vitens.nl

voor een video over project SLIMM

Scan de QR-code of kijk op https://bit.ly/3JFQAoq

In huis ontwikkeld
Het innovatieproject SLIMM is begonnen met een 
proefproject op de zuivering Oldeholtpade. Vitens 
werkte hierbij samen met partijen uit binnen- en 
buitenland. Nadat bleek dat de resultaten goed  
waren, besloot Vitens om zelfstandig verder te 
gaan. Rein: “Sindsdien doen we bijna alles zelf, 
zonder externe partijen. Voor het ontwikkelen van 
de softsensoren en digitale tweelingen passen 

we vooral open source software toe. Het ‘in eigen 
huis’ ontwikkelen heeft een aantal voordelen. In 
de eerste plaats zijn de externe kosten gering en 
hoeven we alleen te investeren in onze eigen uren. 
Een ander voordeel is dat we alles goed kunnen 
afstemmen op onze bedrijfsprocessen. En heeft 
een gebruiker specifieke wensen dan kunnen we 
daar eenvoudig op anticiperen.”  

Opbouw van een Digital Twin in het door ons in-house ontwikkelde SLIMM Framework

mailto:nico.wolthek@vitens.nl 
mailto:rein.wuestman@vitens.nl
https://bit.ly/3JFQAoq
https://bit.ly/3JFQAoq
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Innovatie cruciaal voor  
toekomstbestendige  
drinkwatervoorziening
Vitens moet de bedrijfsvoering aanpassen om ook in 
de toekomst voldoende drinkwater van goede kwali-
teit te kunnen leveren. Daarvan zijn beleidsadviseur 
infrastructuur-strategie Rian Kloosterman en leading 
professional Doeke Schippers overtuigd. Volgens hen 
zijn innovatie- en onderzoeksprojecten onmisbaar om 
tot slimme en efficiënte aanpassingen te komen.

“Als je kijkt naar onze huidige drinkwaterinfrastruc-
tuur, dan durf ik zonder schroom te stellen dat die niet 
voldoet in 2050 of later”, zegt Rian. “De flexibiliteit is 
bijvoorbeeld onvoldoende om de gevolgen van klimaat-
verandering op te vangen. Zo zagen we de afgelopen 
warme en droge zomers al dat de watervraag van 
onze klanten in een aantal gebieden groter was dan de 
hoeveelheid water die we volgens onze vergunningen 
mogen onttrekken. Dat was bijvoorbeeld het geval op 
de hoge zandgronden in het oostelijke deel van ons 
voorzieningsgebied. Daar onttrekken we grondwater 
uit kwetsbare watersystemen, waardoor de kans op 
droogteschade relatief groot is. Aangezien dit soort 
negatieve omgevingseffecten door klimaatverandering 
wordt versterkt, zullen we deze winningen op termijn 
mogelijk moeten sluiten.”

“Op deze manier worden we minder 
afhankelijk van lokale omstandig-
heden en krijgt onze infrastructuur 
meer veerkracht”

“In andere delen van ons gebied hebben we deze pro-
blemen niet. Daar pompen we grondwater op uit dikke 
watervoerende lagen en hebben de onttrekkingen 

nauwelijks effect op de omgeving. Het plan is om in de 
toekomst meer water uit deze ‘strategische harten’ te 
winnen. Verder willen we een net van transportleidin-
gen aanleggen, waarmee we dit water snel naar andere 
gebieden kunnen transporteren. Op die manier worden 
we minder afhankelijk van lokale omstandigheden en 
krijgt onze infrastructuur meer veerkracht.” 

Rian vervolgt: “Het ontwikkelen van extra winningen en 
de aanleg van een transportnetwerk is een kwestie van 
lange adem. Daarom onderzoeken we nu de mogelijk-
heden om oppervlaktewater met membraanfiltratie te 
zuiveren, zodat we eventuele watertekorten de komen-
de jaren al kunnen opvangen. Tegelijkertijd doen we 
met deze onderzoeksprojecten kennis op hoe we in de 
toekomst van andere waterkwaliteiten goed drinkwa-
ter kunnen produceren.”

“Softsensoren in combinatie met  
het dashboard zijn fantastische 
instrumenten om operators bij hun 
werkzaamheden te ondersteunen”

Doeke Schippers en Rian Kloosterman



Kwaliteit beheersen
Naast een veerkrachtige infrastructuur streven we er 
ook naar om de kwaliteit van ons geproduceerde water 
zo goed mogelijk en real time te beheersen”, vult Doeke 
aan. “Om dat te bereiken voeren we het project SLIMM 
uit. In eerste instantie hebben we als proef bij een 
zuivering zoveel mogelijk sensoren geplaatst om alle 
procescondities continu te kunnen volgen. 
Al gauw kwamen we erachter dat dit niet de oplossing 
is, omdat sensoren veel onderhoud vergen. Bovendien 
zou de aanschaf van sensoren voor alle zuiveringen 
een enorme investering vragen. Daarom zijn we naar 
andere oplossingen gaan kijken. Dat heeft geleid tot de 
ontwikkeling van zogeheten softsensoren, die op basis 
van een beperkt aantal meetwaarden de gewenste 
gegevens berekenen. In combinatie met het dashboard 
hebben we daarmee een fantastisch instrumentarium 
om operators bij hun werkzaamheden te ondersteu-
nen. En de digitale tweelingen die binnen SLIMM zijn 
ontwikkeld, bieden goede mogelijkheden om zuive-
ringsprocessen te verbeteren.

“De digitale tweelingen die binnen 
SLIMM zijn ontwikkeld, bieden goede 
mogelijkheden om zuiveringsproces-
sen te verbeteren”

“Een andere doelstelling voor de lange termijn - die 
voortvloeit uit onze ambitie om onze bedrijfsvoering zo 
duurzaam mogelijk te maken - is om alles wat we uit de 
bodem halen zo effectief mogelijk te gebruiken”, ver-
volgt Doeke. “Het onderzoek naar het terugdringen van 
het waterverlies bij omgekeerde osmose is een goed 
voorbeeld, evenals de proef op Hammerflier met vacu-
umontgassing. Daar verwijderen we met membranen 
99% van het broeikasgas methaan uit het grondwater, 
waarbij we vrijwel puur methaan overhouden dat nuttig 
gebruikt kan worden. Ook stoffen als calciumcarbo-
naat en humuszuur weten we met selectieve schei-
dingstechnieken zodanig terug te winnen, dat we ze 
als nuttige grondstoffen kunnen verkopen. Een ander 
voorbeeld is het onderzoek naar ijzerverwijdering met 
een pelletreactor. Als we deze manier van ontijzering 

voor elkaar krijgen, houden we een reststroom over die 
waarschijnlijk veel beter is te hergebruiken. En mocht 
dat niet mogelijk zijn, dan nemen de kosten om de rest-
stroom af te voeren in ieder geval enorm af. Immers, de 
pellets bestaan grotendeels uit ijzer, terwijl het ijzerslib 
dat we overhouden bij ontijzering met zandfilters voor 
92% uit water bestaat.” 

Veilig en gezond
Rian: “Vanzelfsprekend blijft ook op de lange termijn 
ons hoofddoel het produceren en leveren van veilig 
en gezond drinkwater. Gezien het toenemende aantal 
ongewenste, door de mens gemaakte stoffen in het 
milieu – denk aan medicijnresten, bestrijdingsmidde-
len en resistente stoffen als PFAS – is dat een forse 
uitdaging. Zeker als we in de toekomst door klimaat-
verandering en grotere piekvragen naast grondwater 
steeds meer gebruik zullen moeten maken van andere 
bronnen met een veel wisselender kwaliteit. Onder-
zoeken naar nieuwe zuiveringsprocessen om dit soort 
stoffen zo effectief mogelijk te verwijderen, blijven dan 
ook noodzakelijk.” 

Innovatie cruciaal voor toekomstbestendige drinkwatervoorziening
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Bijdragen?
Wilt u bijdragen aan het innovatieprogramma  
van Vitens binnen dit thema? Neem dan contact 
op via rian.kloosterman@vitens.nl of  
doeke.schippers@vitens.nl

mailto:rian.kloosterman@vitens.nl 
mailto:doeke.schippers@vitens.nl
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Breed onderzoeksprogramma moet 
geheimen zandfiltratie ontrafelen
Zandfiltratie is al decennialang een veel toegepast 
zuiveringsproces binnen de drinkwatersector. Toch 
wordt de werking van zandfilters nog altijd slecht 
begrepen. Het NWO-onderzoeksprogramma Zandfil-
tratie, dat Vitens samen met drinkwaterbedrijf Dunea 
uitvoert en waaraan tien promovendi meewerken, 
moet daar verandering in brengen.

Zandfiltratie is een bewezen techniek en het oudste 
en meest toegepaste zuiveringsproces bij Vitens”, legt 
procestechnoloog Frank Schoonenberg uit. “Een zand-
filter verwijdert onder andere ijzer, mangaan en ammo-
nium dat in het water is opgelost. Anders dan vaak 
gedacht is een zandfilter niet een simpele zeef maar 
een soort reactor, waarin zowel fysische, chemische 
als biologische processen plaatsvinden die elkaar ook 
nog eens beïnvloeden. Hoe die beïnvloeding gaat en 
op welke manier de verschillende processen verlopen 
weten we eigenlijk niet goed. Ondanks de langdurige 
toepassing van zandfiltratie zijn zandfilters nog groten-
deels een ‘black box’ en begrijpen we vaak niet waarom 
het ene zandfilter goed werkt en het andere niet.”

“Ondanks de langdurige toepassing 
van zandfiltratie, zijn zandfilters nog 
grotendeels een black box”

Kruisbestuiving
“Om het inzicht in de werking van zandfilters te vergro-
ten zijn we samen met drinkwaterbedrijf Dunea en met 
financiële ondersteuning van de NWO, de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, het 
onderzoeksprogramma Zandfiltratie gestart. Dit pro-
gramma is in 2020 begonnen en bestaat uit vijf onder-
zoeksprojecten, waaraan maar liefst vijf Nederlandse 
universiteiten en drie onderzoeksinstituten deelnemen. 
Twee van deze onderzoeksprojecten richten zich op 
snelle zandfiltratie en zijn uiterst relevant voor Vitens. 
Deze projecten worden uitgevoerd door de TU Delft, de 
Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijme-
gen. Elk project wordt uitgevoerd door twee promo-
vendi van twee verschillende vakgroepen. Hiervoor is 
gekozen, omdat op deze manier verschillende inzichten 
worden gecombineerd en kruisbestuiving plaatsvindt. 
Voor de onderzoeken maken de promovendi gebruik van 
filtermateriaal en water van Vitens en Dunea.”

“De onderzoeken zijn allemaal vrij fundamenteel en  
richten zich op allerlei aspecten van zandfiltratie.  
Zo proberen Utrechtse en Nijmeegse onderzoekers  
de afzonderlijke microbiologische en geochemische Frank Schoonenberg

Monstername filtermateriaal
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De samenwerkende partijen

processen in beeld te krijgen die plaatsvinden in zand-
filters. Daartoe combineren ze moderne DNA-analyses 
met geochemische metingen. Met de DNA-analyses 
kunnen ze alle bacteriën inventariseren die in de  
zandfilters zitten én actief zijn. De geochemische 
metingen – waarvoor de onderzoekers onder andere 
microscopische foto’s maken – brengen heel nauwkeurig 
in kaart op welke plekken in een zandfilter het ijzer en 
mangaan worden geadsorbeerd. Ook ons eigen labora-
torium levert een bijdrage aan de onderzoeksprojecten. 
Zo meten onze collega’s met met een qPCR-methode de 
hoeveelheid ijzeroxiderende bacteriën in de zandfilters.”

Procesoplossingen
“De Delftse onderzoeken worden uitgevoerd door 
promovendi van de vakgroepen biotechnologie en wa-
termanagement. Zij onderzoeken onder andere welke 
aanpassingen van de procesomstandigheden leiden 
tot een betere werking van zandfilters. Ook gaan ze na 
of er efficiëntere procesoplossingen mogelijk zijn. Als 
bijvoorbeeld blijkt dat verschillende processen elkaar 
negatief beïnvloeden of los van elkaar beter functione-
ren, dan kan het zinvol zijn om ze ‘uit elkaar te trekken’. 
Dit uiteentrekken van processen hebben wij gedaan  
bij de proefinstallatie op onze productielocatie 
Hammerflier. Daar verwijderen we in een zandfilter 
onder relatief zuurstofarme omstandigheden eerst het 
ijzer. Vervolgens verhogen we het zuurstofgehalte met  
beluchting en halen we in een andere filter het  
mangaan en ammonium uit het water.”

“Als we beter begrijpen hoe proces-
sen werken, kunnen we ze verder op-
timaliseren en efficiënter ontwerpen”

Frank is enthousiast over het onderzoeksprogramma: 
”Dit soort diepgaand langetermijnonderzoek is heel 
geschikt om zuiveringsprocessen die we al heel lang 
toepassen, maar desondanks niet goed begrijpen, beter 
te doorgronden. Daarbij gaat het vanzelfsprekend niet 
alleen om het doorgronden. Immers, als we beter begrij-
pen hoe processen werken, kunnen we ze in de toe-
komst verder optimaliseren en efficiënter ontwerpen.”

Geïnspireerd?
Voor meer informatie of een samenwerking  
kunt u contact opnemen via  
frank.schoonenberg@vitens.nl

Zandfilterbakken

https://www.tudelft.nl/
https://www.cwi.nl/
https://www.uva.nl/
https://www.rivm.nl/
https://www.dunea.nl/
https://www.nwo.nl/nioz-koninklijk-nederlands-instituut-voor-onderzoek-der-zee
https://www.ru.nl/
https://www.uu.nl/
https://www.nwo.nl/
https://www.wur.nl/
mailto:frank.schoonenberg@vitens.nl
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Drie keer milieuwinst  
door slimme schakeling  
membraanfiltratie
Bij het verwijderen van ongewenste zouten uit grondwater met omgekeerde osmose ontstaat tot 
nu toe een waterverlies van ongeveer twintig procent. Door het geregeld wisselen van de stro-
omrichting kan dit verlies omlaag naar zeven procent. Dat zorgt niet alleen voor waterbesparing, 
maar ook voor een lager energie- en chemicaliënverbruik. Onderzoek naar een andere methode 
om het waterverlies te verminderen loopt nog.

“Omgekeerde osmose is heel geschikt om zouten uit 
ons ruwwater te verwijderen”, vertelt procestechnoloog 
en membraanexpert Bas Rietman. “Bij deze techniek 
persen we water onder een druk van zeven tot acht bar 
door membranen, die in buizen zijn gemonteerd en meer 
dan 98 procent van de opgeloste zouten tegenhouden. 
Hierbij ontstaat schoon permeaat – water waaruit de 
zouten zijn verwijderd – en een concentraatstroom van 
water met alle achtergebleven zouten. Tijdens het pro-
ces neemt de concentratie zouten aan de voedingszijde 
van het membraanoppervlak zodanig toe, dat er zouten 
gaan neerslaan op het membraanoppervlak. Daardoor 
neemt de doorlatendheid af en is het niet meer efficiënt 
om door te gaan met de productie van permeaat. Door 
een soort vloeibare calgon aan het voedingswater toe 
te voegen, kunnen we neerslag van zouten een tijdje 
voorkomen, maar uiteindelijke moeten we het mem-
braanconcentraat afvoeren.”

“We zijn gaan nadenken hoe we wa-
terverlies kunnen gaan minimaliseren, 
omdat ongeveer twintig procent van 
het voedingswater verloren gaat door 
de afvoer van het concentraat”

Waterverlies minimaliseren
“Door de afvoer van het concentraat gaat ongeveer 
twintig procent van het voedingswater verloren”, legt 
procestechnoloog Nico Wolthek uit. “Dat is niet alleen 
zonde van het water, maar ook van de energie die nodig 
is om dit water op te pompen en onder druk te brengen 
en van de chemicaliën die we aan dit deel van het voe-
dingswater toevoegen. Daarom zijn we gaan nadenken 
hoe we het waterverlies kunnen minimaliseren. Dat 
heeft geleid tot twee onderzoeksprojecten. Bij het 
eerste – dat we inmiddels hebben afgerond - hebben 
we onderzocht of we het waterverlies kunnen beper-
ken door het hele membraanfiltratieproces te verbe-
teren. Binnen het tweede onderzoeksproject gaan we 
na of we het waterverlies kunnen terugdringen door de 
concentraatstroom na te behandelen.”

Nico vervolgt: “Voor het eerste project hebben we de 
mogelijkheden van feed flow reversal onderzocht. Het 
principe van deze techniek is dat je stroomrichting van 
het voedingswater verandert vlak voordat de zouten 
gaan neerslaan op het membraanoppervlak. Dit neer-
slaan begint altijd in het laatste deel van de membraan-
buizen. (zie afbeelding ROTEC) De zoutconcentratie is 
hier het hoogst, omdat dit deel het verst verwijderd is 
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Bas Rietman
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van het punt waar het voedingswater binnenkomt. Door 
de stroomrichting om te draaien en het voedingswater 
toe te voegen via de leiding waar eerst de concen-
traatstroom werd afgetapt, daalt de zoutconcentratie 
in dit deel van de buis weer.”

“Op productielocatie Het Engelse Werk hebben we 
naast de bestaande membraaninstallatie een proefin-
stallatie gebouwd die met hetzelfde ruwwater werd 
gevoed. Uit de testen met deze installatie blijkt dat we 
het waterverlies kunnen reduceren tot zeven procent. 
Dat is een mooi resultaat. Toch onderzoeken we ook 
nog de andere manier om het waterverlies terug te 
dringen. Als we feed flow reversal namelijk willen toe-
passen, dan moeten we de bestaande installaties van 
veel extra kleppen en complexe regeltechniek voor-
zien. Dat vergt niet alleen forse investeringen, maar 
leidt ook tot meer onderhoud.”

“Het voordeel van deze techniek is 
dat je de bestaande installaties kunt 
blijven gebruiken, waardoor de inves-
teringskosten een stuk lager zijn”

Indikken concentraatstroom
Bas: “Binnen het tweede onderzoek verkennen we de 
mogelijkheden om de concentraatstroom verder in te 
dikken. Daarbij kijken we vooral naar een techniek die 
closed circuit omgekeerde osmose heet. Deze tech-
niek komt erop neer dat je extra water onttrekt uit de 
concentraatstroom en om de zoveel tijd het ingedikte 
concentraat als het ware wegblaast. In de loop van 
2022 hopen we dit onderzoek af te ronden.”

Nico vult aan: “Het voordeel van deze techniek is dat je 
de bestaande installaties kunt blijven gebruiken en er 
alleen een kleine installatie naast hoeft te zetten om 
de concentraatstroom – die relatief een klein volume 
heeft - na te behandelen. De investeringskosten zijn 
daardoor een stuk lager dan bij het geschikt maken van 
de membraaninstallaties voor feed flow reversal.”
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Geïnspireerd?
Voor meer informatie of een samenwerking kunt 
u contact opnemen via bas.rietman@vitens.nl of 
nico.wolthek@vitens.nl

Proefopstelling Feed Flow Reversal

Werkingsprincipe Feed Flow Reversal

mailto:bas.rietman@vitens.nl 
mailto:nico.wolthek@vitens.nl
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Nieuwe  
onderzoeksprojecten
Om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen – denk aan verdroging of nieuw 
ontdekte verontreinigingen – is onderzoek doen cruciaal voor het thema Zuiveren. 
Naast de lopende onderzoeksprojecten staan er dan ook voortdurend nieuwe op de 
planning. Thema-ambassadeur Abel Heinsbroek licht een aantal toe.

“Als Vitens gebruiken we voor de productie van drink-
water tot nu toe vrijwel uitsluitend grondwater en 
oeverfiltraat. Voor het onttrekken daarvan hebben 
we vergunningen waarin is aangeven hoeveel grond-
water we per maand en per jaar mogen oppompen. 
Tijdens de warme en droge zomers van de afgelopen 
jaren was in diverse gebieden de watervraag van onze 
klanten groter dan de hoeveelheid water die we daar 
mogen onttrekken. We proberen dit probleem onder 
andere tegen te gaan door onze klanten te stimuleren 
om zuinig en bewust met water om te gaan. Ondanks 
dit beleid gaan we ervan uit dat we de komende jaren 
vaker tegen de grenzen van onze onttrekkingsvergun-
ningen zullen aanlopen. Aangezien het ontwikkelen van 
nieuwe grondwaterwinningen al gauw tien jaar of meer 
kost, gaan we binnen twee projecten de mogelijkheden 
onderzoeken om ook oppervlaktewater als grondstof 
te gebruiken.”

Ultrapuur water
“Binnen het eerste project willen we bekijken of we 
met omgekeerde osmose-membranen ultrapuur water 
kunnen maken door alle ongewenste stoffen uit het op-
pervlaktewater te verwijderen. Vervolgens willen we dit 
ultrapure water bijmengen met gezuiverd grondwater. 
Als dit blijkt te werken, gaan we een membraaninstal-
latie bouwen die modulair en eenvoudig is op en af te 
bouwen. Dat maakt het mogelijk om de installatie snel 
in te zetten in gebieden waar we - al dan niet tijdelijk – 
niet genoeg grondwater kunnen oppompen en waar we 
onvoldoende controle hebben op de kwaliteit van het 
gebruikte oppervlaktewater.”

“Als het lukt om uitsluitend de pro-
bleemstoffen te verwijderen, heb je 
een veel efficiëntere oplossing”
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Abel vervolgt: “Een nadeel van omgekeerde osmose 
is dat het gepaard gaat met een hoog energiegebruik. 
Bovendien krijg je water dat niet gelijk geschikt is als 
drinkwater, doordat alle mineralen eruit zijn verwij-
derd. Daarom willen we ook onderzoeken of we met 
membraanfiltratie direct betrouwbaar drinkwater 
kunnen maken. Immers, als het lukt om uitsluitend 
de probleemstoffen te verwijderen heb je een veel 
efficiëntere oplossing. Om deze zuiveringstechniek te 
testen, willen we langs de IJssel een proefinstallatie 
plaatsen en die vervolgens minimaal een jaar laten 
draaien. Op die manier kunnen we zien of membranen 
goed genoeg als barrière werken, hoe snel ze vervuilen 
en hoe ze zich op de langere termijn gedragen. Tegelij-
kertijd doen we als Vitens belangrijke ervaring op met 
het zuiveren van nieuwe bronnen en alles wat daarbij 
komt kijken.”

Proefhal
Een ander onderzoeksproject is volgens Abel de bouw 
van een proefhal in Friesland. “We willen daar uitein-
delijk een compleet nieuwe zuivering ontwikkelen, die 
gebruik maakt van alle innovatieve technieken die we 
de afgelopen jaren op andere productielocaties heb-
ben onderzocht. We hopen op die manier de meeste 
duurzame, innovatieve en energiezuinige zuivering te 
ontwerpen. Ons plan is om vanaf volgend jaar proeven 
te gaan doen. Daarvoor willen we drie parallelle zuive-
ringsstraten bouwen, één met conventionele tech-
nieken en twee met een combinatie van innovatieve 
technieken, en gedurende een jaar bekijken welke het 
beste werkt. Vervolgens gaan we de nieuwe zuivering 
daarmee uitrusten.”

“Weer een ander project betreft onderzoek naar de 
verwijdering van PFAS. Deze toxische stoffen breken 
nauwelijks of niet af en worden steeds vaker in het mi-
lieu aangetroffen. Dat betekent dat we als drinkwater-
bedrijven serieus rekening moeten houden met deze 
schadelijke stoffen. Op onze bestaande zuiveringen 
kunnen we tot nog toe met actieve kool en membraan-
filtratie PFAS afdoende verwijderen. Anticiperend op 
een groter aandeel van oppervlaktewater voor onze 
drinkwaterproductie gaan we modelmatig onderzoek 
doen naar de verwijdering van PFAS met koolfiltratie.” 

“Methaan als sterk broeikasgas  
willen we niet laten ontsnappen, dus 
zoeken we naar nuttige toepassingen 
die zorgen voor een verlaging van de 
milieubelasting”

Methaanvalorisatie
Op de verschillende productielocaties onttrekt Vitens 
steeds meer opgelost methaan uit het grondwater. Abel: 
“Methaan is een sterk broeikasgas. Daarom willen we het 
onttrokken methaan niet naar de lucht laten ontsnappen 
en zoeken we naar nuttige toepassingen die zorgen voor 
een verlaging van de milieubelasting. Bij deze zoektocht 
werken we intensief samen met het team van het thema 
Circulaire Economie en Maatschappij. Aangezien de 
hoeveelheid onttrokken gas per locatie verschilt evenals 
de toepassingsmogelijkheden in de directe omgeving – 
denk aan het benutten van het gas voor gebouwverwar-
ming of het bijmengen van het methaan aan het biogas 
van een mestvergister – zullen we per locatie de meest 
kansrijke mogelijkheden in kaart brengen. En mocht 
er echt geen nuttige toepassing zijn, dan kunnen we 
het gas altijd nog affakkelen, omdat de CO2 die daarbij 
vrijkomt een aanzienlijk kleiner broeikasgaseffect heeft 
dan methaan.”

Bijdragen?
Wilt u bijdragen aan het innovatieprogramma van 
Vitens binnen dit thema? Neem dan contact op 
met abel.heinsbroek@vitens.nl

mailto:abel.heinsbroek@vitens.nl
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