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Uitdagingen in de water sector

1. Voorzieningszekerheid garanderen van schoon, gezond en veilig 
water

2. Klimaatbestendig maken van onze leefomgeving

3. Sluiten van waterkringlopen 

4. Combineren van water-, 
energie en grondstoffen 
maatregelen 



Innovaties in de waterketen



1. Voorzieningszekerheid garanderen van 
schoon, gezond en veilig (drink)water



Preventie en verwijdering van milieubelastende stoffen 
in watersystemen (b.v. medicijnen, metalen, plastic)



2. Klimaatbestendig maken van onze leefomgeving



Nationaal Deltaprogramma



Voorkomen van overstromingen en dijkdoorbraken



Klimaatbestendig maken van steden: 
tegen hittestress en overstromingen



3. Sluiten van waterkringlopen
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• Minder drinkwater toevoer 
• Minder afvoer van afvalwater 
• Meer lokaal water gebruik 
• Substantiële reductie van energieverbruik
• (Voor-)behandeling van afvalwater                                  

zo veel mogelijk op lokaal niveau  
• Ruimte voor natuurontwikkeling

Voordelen  van sluiting water kringlopen



Opvang van regenwater: Wadi’s



Groene daken en regen-proof straatstenen



4. Combineren van water-, energie en grondstoffen 
maatregelen

•Betere business case door combinatie van water, 
energie en grondstoffen maatregelen
• Energie efficiency is mogelijk in alle delen van de 

water keten
•Grondstoffen efficiency, vooral in de fase van 

afvalwaterzuivering en preventie bij de bron



Afvalwaterzuivering als energie- en
grondstoffenfabriek



Verbetering energie-efficiency

• Reductie van energie (m.n. elektriciteit) voor verpompen van 
water (m.n. diepe winning en grote transportafstanden)
• Warmte uit verwarmd water terugwinnen (douche 

warmtewisseling/in riool); koude uit water voor koeling
• Productie van energie uit afvalwater: uit organische stof 

energie opwekken (rwzi zelfvoorzienend/energieleverend 
maken)



Geavanceerde behandeling van afvalwater: 
winnen van water, energie (biogas) en 
grondstoffen (bijv. struviet, cellulose, stikstof, 
eiwit, humuszuren, calciet) 



Conclusies
•Watersector is geoptimaliseerd als 

schakel, niet op keten- en 
systeemniveau
•Grote stappen te maken in de richting 

van circulaire economie door integrale, 
langere termijn gerichte aanpak (water, 
energie en grondstoffen)
•Uitdaging: innovatieve business cases 

rond krijgen samen met ketenpartijen


