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Wist je dat…? 

…het waterschap braakliggende terreinen

gebruikt om olievlas te produceren, om zo bij 
te dragen aan de productie van duurzame verf 

(Rigo verffabriek). Die verf wordt vervolgens

gebruikt voor het opknappen van de eigen 

gebouwen. 

Lees meer 

Winning cellulose 

Nautonomous 

Innovation Expo 

Olievlas op braakliggende terreinen LIFE+-project 

Zonne-energie Quaggamossels Temmen brakke kwel Horstermeerpolder 

Rifkorven 

Innovatieprijs Laseraltimetrie Internet of Things 

Groenstrook Drones ‘De circulaire stad’ 

GWnet is live! 

Circulaire economie Circulair Buiksloterham 

Parkeerplaats voor vissen in 

het Noordzeekanaal 

Bij de vispassage in de Noorder IJplas
ontstaan soms opstoppingen van vissen die 

willen passeren. De vissen kunnen op zo’n 

moment ten prooi vallen aan aalscholvers, 

snoeken of snoekbaarzen. 

Daarom heeft het waterschap op 11 augustus
10 rifkorven geplaatst. In deze holle betonnen 
koepels met gaten kunnen kleine vissen zich 
verschuilen voor roofdieren.

Lees meer 

Onthulling: biocomposietbank 

op FabCity 

Zitten in het zonnetje op een straatbank van 

biocomposiet, een duurzaam product dat is 

gemaakt van restmateriaal van onder meer 

natuurlijke vezels. Mogelijk is dit binnenkort

een vertrouwd straatbeeld. 

Op woensdag 25 mei 2016 onthulde Ariane 
Hoog (dagelijks bestuurder bij het Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht) op FabCity

de eerste fabrieksmatig geproduceerde 

straatbank van biocomposiet.

De biocomposiet (NPSP) is beschikbaar voor 

ondernemers, designers en vormgevers voor 

het vervaardigen van nieuwe producten. 

Lees meer 

http://www.rigoverffabriek.nl/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/vlas-en-hennepteelt-op-braakliggende-terreinen/?meer=true
http://www.innovatie.waternet.nl/project/rifkorven-bij-vispassage-noorderijplas/?meer=true
http://www.innovatie.waternet.nl/project/rifkorven-bij-vispassage-noorderijplas/?meer=true
http://europebypeople.nl/fabcity-2/
http://www.npsp.nl/
http://www.innovatie.waternet.nl/2016/05/25/rainaway-tegels-en-een-bank-van-afval-geintroduceerd-op-fabcity/
http://www.innovatie.waternet.nl/2016/05/25/rainaway-tegels-en-een-bank-van-afval-geintroduceerd-op-fabcity/
http://europebypeople.nl/fabcity-2/


Niet alleen mensen zijn online, maar ook 

dingen zoals machines, de zonwering en de 

koelkast. Ze vormen samen een groot 

Internet of Things  (IoT). Dit biedt oneindig 
veel mogelijkheden voor het verbeteren van 
onze productieprocessen. Daarom zijn we 

gestart met een pilot om de nieuwe techno-

logie te testen. In de AWD gaan we met deze 

nieuwe technologie waterstanden meten,

energie besparen en op een slimmere manier 
water bergen. Ook willen we met IoT over-
storten, rioolgemalen en drinkwatermeters

monitoren. Daarin zoeken we aansluiting bij 
de gemeente Amsterdam en bij andere
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Quaggamossels 

Gerard Korrel (waterschapsbestuurder) en

Jasper Stroom (ecoloog en hydroloog bij

Waternet) vertellen over een onderzoek naar 

maatregelen die moeten zorgen voor een 

duurzame verbetering van de waterkwaliteit 

en de ecologie in de Sloterplas in Amsterdam. 

Lees meer 

Droge voeten door innovatieve 

groenstrook in de Zuidas 

Groen in de openbare ruimte is niet alleen 

mooi en fris, het is misschien wel dè oplossing

om in de stad droge voeten te houden. In 
samenwerking met de gemeente Amsterdam

legt het waterschap in de nieuwe Zuidas-

woonwijk een zogenoemde watervertragende 

groenstrook aan, die regenwater tijdelijk 

opvangt. Deze watervertragende groenstrook, 
die een hoogwaardige groenvoorziening 
combineert met een vertraagde afvoer van 
hemelwater, is de eerste in zijn soort.

Lees meer 

Showkeet: 

huishouden

van de toekomst

Op 25 mei hebben Renze van Houten (sector-
directeur bij Waternet) en Rolf Steenwinkel 
(waterschapsbestuurder) op FabCity de 
showkeet ‘De circulaire stad’ van Waternet 

gepresenteerd. FabCity was een vrij toe-
gankelijke campus, die van 1 april tot en met 
26 juni was opengesteld op de kop van het 
Java-eiland.  

De showkeet laat zien welke mogelijkheden 

er zijn om een duurzaam huishouden te 

voeren. Het belangrijkste aspect van een 

duurzaam huishouden is het scheiden van 

afvalwater met behulp van het concept 

‘nieuwe sanitatie’. In plaats van door één

rioolbuis waarin zowel toiletwater als douche-
water en afwaswater wordt afgevoerd, wordt

het toiletwater apart afgevoerd via een 
vacuümtoilet. Daardoor is minder water

nodig. Bovendien kan het grijze water van de

douche en de (af)wasmachine mooi dienen 
als bron voor het verwarmen van het huis.

Lees meer 

Internet of Things 

waterbeheerders.

http://www.innovatie.waternet.nl/project/quaggamossels/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/quaggamossels/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/quaggamossels/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/quaggamossels/
http://www.innovatie.waternet.nl/2016/06/29/droge-voeten-door-innovatieve-oplossing-zuidas/
http://europebypeople.nl/fabcity-2/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/nieuwe-sanitatie/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/nieuwe-sanitatie/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_der_dingen
http://europebypeople.nl/fabcity-2/


3 

Battle of the Beach! 

Op het strand Langevelderslag bij Noordwijk 

waren op 4 juli 2016 zo'n 300 leerlingen bijeen 
voor de jaarlijkse Battle of the Beach. Om 

13.30 uur gaven dijkgraaf Gerard Doornbos

van het Hoogheemraadschap van Rijnland en 

Gerard Korrel, dagelijks bestuurder bij het 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het 

startschot voor de wedstrijd.  

Na een uur scheppen, stampen en versieren 

kwam het water eraan en ging het springtij

de sterkte van de zandkastelen testen. Welk

zandkasteel was zo sterk als een dijk en 

bleef het langste staan?! 

Wil je weten wie er heeft gewonnen? Lees

hier het hele nieuwsbericht.  

Bezoek ook de website van Ons Water over 

de battles, of bekijk het item van het 

Jeugdjournaal.  

LIFE+-project in de AWD 

De Amsterdamse Waterleidingduinen is een 

prachtig en bijzonder natuurgebied. Het is 

onderdeel van Natura 2000, een netwerk van 

bijzondere natuurgebieden in Europa. Zo’n 

hoogwaardig natuurgebied heeft intensief 

beheer nodig, en dat kost geld.  

In juli 2012 heeft Europa een mooie LIFE+-

subsidie toegekend aan beheerder Waternet. 

De provincie Noord-Holland levert ook een 

financiële bijdrage aan het project. Wat zijn

we daarmee aan het doen?

Lees meer 

Dragons’ Den bij Waternet 

Op het "10 jaar Waternet"-festival hebben

Ariane Hoog (dagelijks bestuurder bij het

waterschap), Roelof Kruize (algemeen direc-
teur van Waternet), Ger Baron (CTO bij de
gemeente Amsterdam) en Evelien van der

Heijden (geotechnisch adviseur bij Waternet) 
via een Dragons’ Den ideeën beoordeeld die

Waternet elke dag beter zouden moeten 

maken. Bekijk de Top 3 van de ideeën!

Cellulose winnen uit afvalwater 

In de zoektocht naar nieuwe zuiveringstech-
nieken werd vijftien jaar geleden op de rwzi 
Hilversum een trommelzeef toegepast om 
een proefinstallatie met een Membraan Bio-
Reactor (MBR) te beschermen. De trommel-
zeef bleek een enorme hoeveelheid papier-

maché te produceren. Nu, vijftien jaar later,

is het hergebruik van grondstoffen een drijf-
veer achter de innovatie bij waterschappen.

De cellulose wordt ook ingezet om binnen het 

project Waste to Aromatics nieuwe grond-
stoffen zoals aromaten te produceren.

In 2017 gaat het waterschap de aangevoerde

hoeveelheden cellulosevezels op de rwzi’s in 
beeld brengen. Het waterschap wil ook probe-
ren de afbraak van cellulose te modelleren.

Lees meer 

http://www.agv.nl/actueel/nieuws/archief/2016/juli/battle-of-the-beach-nu-langs-hele-kust/
https://www.onswater.nl/battleofthebeach
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2115474-wie-bouwt-het-sterkste-zandkasteel.html
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2115474-wie-bouwt-het-sterkste-zandkasteel.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW4fSztM3OAhXIqxoKHZVlANIQjRwIBw&url=https://www.onswater.nl/battleofthebeach&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNHp6RPr878MAlnwlW3mYkUP5W-qxQ&ust=1471693693785385
https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/projectdetails/
http://www.innovatie.waternet.nl/2016/06/02/dragons-den-bij-onderzoek-innovatie/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/cellulose-winnen-uit-afvalwater/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/cellulose-winnen-uit-afvalwater/
https://www.perssupport.nl/persbericht/100459/battle-of-the-beach-langs-hele-noordzeekust
http://www.innovatie.waternet.nl/2016/06/02/dragons-den-bij-onderzoek-innovatie/
http://www.biorizon.eu/news/consortium-scales-up-production-of-bio-aromatics-from-waste
https://www.waterinnovatieprijs.nl/project2016/battle-of-the-beach/
https://www.waterinnovatieprijs.nl/project2016/battle-of-the-beach/
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Zonne-energie 

op grote schaal 

In 2020 zijn 100.000 zonnepanelen nodig om 
bij Waternet 20% van de CO2-reductie te

realiseren. 

Na de plaatsing van zonnepanelen op de ves-
tigingen Leiduin en Blaricum zochten we ver-
der naar nieuwe locaties. In de zomer van
2016 heeft Waternet 384 zonnepanelen 

geplaatst boven een aeratietank op de rwzi 

Huizen van het Waterschap Amstel, Gooi en

Vecht. Daarmee staan momenteel 1824 zon-
nepanelen op de terreinen van Waternet en 
werken we aan de doelstelling om in 2020 

klimaatneutraal te zijn.  

Nautonomous 

Waternet zorgt voor het schoonhouden van 

de grachten in Amsterdam. Dat doet Water-

net door het verwijderen van drijvend en 

gezonken afval. Het afgelopen halfjaar heeft 

HvA-student Daan Zeeuwe hard gewerkt

aan het ontwerpen en realiseren van de 

software voor de autonome besturing van 

de Nautonomous, een onbemande auto-
noom varende drijfvuilcollector. 

Proeftuin Circulair Buiksloterham 

In de proeftuin Circulair Buiksloterham ontwik-
kelen vierentwintig partijen gezamenlijk de wijk 

Buiksloterham (stadsdeel Noord) volgens de 

principes van de circulaire economie. In het 

eerste halfjaar van 2016 is gestart met nieuwe
sanitatie in twee pilots: Schoonschip en De

Alliantie. Om alles goed te regelen worden in het 

najaar van 2016 samenwerkingsovereen-
komsten met de gemeente ondertekend. Ook
komt er een grondstoffenstation, dat grondstof-
fen en energie terugwint uit het brongescheiden 

afvalwater (zwart en grijs water) dat afkomstig 
is uit de stadswijk Buiksloterham&Co. Het is een

decentrale installatie om de kringlopen van 

energie en nutriënten in de wijk zoveel mogelijk

te sluiten. Ook kan de GF-fractie van het huisvuil

hierin worden verwerkt. Op die manier draagt

het bij aan de doelstelling van 65% gescheiden 

afvalinzameling in 2020.

Lees verder op de Waternet-website of kijk

op www.buiksloterham.nl. De voornaamste 

ontwikkelingen in Circulair Buiksloterham 

staan in de Voortgangsrapportage Circulair 

Buiksloterham, die is opgesteld voor het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Taart op 14 maart: GWnet is live! 

In GWnet worden grondwatergegevens opge-
slagen op een gestandaardiseerde en unifor-
me wijze. Het gaat om “eenmalige opslag en 
meervoudige ontsluiting” van de grondwater-
gegevens. GWnet is specifiek ontwikkeld voor 

de meetnet- en gegevensbeheerders. De
gebruikers kunnen de gegevens benaderen via

het programma FEWS of via deze link.  

Lees meer 

Lees meer 

Wist je dat Waternet drones… 

…gebruikt om efficiënter, accurater

en veiliger te werken?

… al op 13 verschillende manieren kan

toepassen?

Lees meer 

Lees meer 

http://www.innovatie.waternet.nl/project/proeftuin-circulair-buiksloterham/
http://www.buiksloterham.nl/
http://www.innovatie.waternet.nl/wp-content/uploads/2016/05/Voortgangsrapportage-Circulair-Buiksloterham.pdf
http://www.innovatie.waternet.nl/wp-content/uploads/2016/05/Voortgangsrapportage-Circulair-Buiksloterham.pdf
http://oss.deltares.nl/web/delft-fews/
https://maps.waternet.nl/kaarten/peilbuizen.html
http://www.innovatie.waternet.nl/project/uniforme-opslag-van-grondwatergegevens/?meer=true
http://www.innovatie.waternet.nl/project/zonne-energie-op-grote-schaal/?meer=true
http://www.innovatie.waternet.nl/project/inspecties-met-de-drone/?meer=true
http://www.innovatie.waternet.nl/project/inspecties-met-de-drone/?meer=true
http://www.innovatie.waternet.nl/project/nautonomous/?meer=true
http://www.innovatie.waternet.nl/project/nautonomous/?meer=true
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Power to Protein staat voor de productie van

eiwit uit reststromen van rwzi's. Het eiwit kan 
worden gevormd door bacteriën die waterstof 
gebruiken als energiebron voor biosynthese uit
CO2, zuurstof en ammoniak. De volgende fase 

richt zich op de schaalvergroting van de 

productie en op de toepassing van de eiwitten

in de levensmiddelenindustrie, zoals bij de 
productie van veevoeder.

Het temmen van brakke kwel 

in de Horstermeerpolder 

Waternet onderzoekt de mogelijkheden om het 

brakke kwelwater in de Horstermeerpolder af 

te vangen, voordat het aan de oppervlakte

komt. Het watersysteem wordt dan niet meer

belast met dit zout. Als onderdeel van het

promotieonderzoek ‘Temmen van brakke kwel’ 

van Frank Smits heeft student Iris van Wielink 

(VU) het grondwatersysteem gekarteerd en 

gemodelleerd, om het grensvlak tussen het

zoete en brakke water in de ondergrond te 

simuleren.  
Lees meer 

Ontharding op de schop 

De drinkwaterlocatie Weesperkarspel stapt over 
op het gebruik van gebroken pellets als ent-
materiaal voor de ontharding van drinkwater. 

Via AquaMinerals BV, de afnemer van de 
pellets, wordt de markt benaderd om de terug-
levering van gebroken pellets te realiseren. 

Zodoende draagt Waternet een klein stukje bij 

aan de “circulaire economie”. Vanuit Clean 

Capital wordt op Prodock in Westpoort een 
proefinstallatie gebouwd. Clean Capital is een 
samenwerkingsverband tussen Waternet, AEB, 
Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam om 

afval- en reststromen om te zetten in duur-
zame grondstoffen en energie. 

“Student Liselotte van de Hout zal de modellering van 

ontharding in de volgende bijeenkomst voor drinkwater 
technologen presenteren. Ze laat zien dat de chemie en 
hydraulica kunnen samenkomen in een model.”   

Lees meer 

Laseraltimetrie voor het meten 

van slootdiepten 

Zou er potentie zitten in meetmethoden vanuit 

de lucht die op termijn goedkoop genoeg zijn 

om een vlakdekkend beeld op te leveren? 

Student David Batlle Vazquez is met een team 

van Waternet en de UvA een onderzoek gestart 

naar metingen met diverse typen lasers die 

waterdiepten kunnen bepalen. Het meetonder-
zoek is een vervolg op een pilot uit 2015, toen

met een vliegtuig op 400 meter hoogte met 

een bestaande toepassing van de lasertechniek 

de waterdiepte van sloten werd ingemeten. De

metingen zijn gepland in de maanden augustus

en september 2016.

Lees meer 

Innovation Expo 

Goed nieuws! De Innovation Expo krijgt weer

een editie in 2018. Houd tot die tijd de web-
site van de Innovation Expo in de gaten voor

evenementen èn momenten op het gebied

van Building the City, Connecting People en 

Healthy Living. 

Lees meer 

http://www.powertoprotein.eu/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/temmen-van-brakke-kwel-in-de-horstermeerpolder/?meer=true
http://www.cleancapital.nl/
http://www.cleancapital.nl/
http://www.innovatie.waternet.nl/project/hergebruik-van-gebroken-kalkpellets/?meer=true
http://www.innovatie.waternet.nl/project/hergebruik-van-gebroken-kalkpellets/?meer=true
http://www.innovatie.waternet.nl/project/laseraltimetrie-veelbelovend-voor-het-meten-van-slootdiepten/
http://www.sustainableinnovationexpo.org/
http://www.innovatie-estafette.nl/
http://www.innovatie.waternet.nl/agenda-item/innovation-expo-2016-sustainable-urban-delta/
http://www.uva.nl/home
http://www.prodock.nl/
http://www.aquaminerals.com/
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1-2 oktober  Het Weekend van de Wetenschap

Kijk hier voor meer informatie.

3 november    Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling
‘Toekomst van Gebiedsontwikkeling 

met Technologie’. 

Kijk hier voor meer informatie 

of meld u gelijk aan! 

3 november Herman Wijffels Innovatieprijs  
’                     van de Rabobank. Uitreiking. 
17 november Markt en Innovatiedag van de 

Waterschappen. Uitreiking 

Waterinnovatieprijs

Doe mee met:

Agenda Water is overal om ons heen. Of het nu 

gaat om wonen, werken en recreëren 
of om gezondheid, voedsel, energie en

transport. Al dat water vormt een 

kringloop: de watercyclus.  

Waternet is het enige waterbedrijf in 

Nederland dat zich richt op de hele 

cyclus. We zuiveren afvalwater, maken 

drinkwater en houden het oppervlakte-

water schoon en op peil.

Dit doen we in opdracht van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 

van de gemeente Amsterdam.

Redactie: 
Anne Schols 

Alice Fermont 

2017 

http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/
http://www.innovatie.waternet.nl/2016/07/14/toekomst-van-gebiedsontwikkeling-met-technologie/
https://www.aanmelder.nl/89037/subscribe?survey_id=74635#.V7biFWfVzY8
https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkb-ondernemers/duurzaam-ondernemen/herman-wijffels-innovatieprijs/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkb-ondernemers/duurzaam-ondernemen/herman-wijffels-innovatieprijs/
https://www.waterinnovatieprijs.nl/
https://www.waternet.nl/
http://www.agv.nl/
https://www.amsterdam.nl/
https://www.waterinnovatieprijs.nl/
https://innovation-awards.nl/aia-register/



