SLECHTS 1% VAN DE WATERVOORRAAD
OP AARDE IS BRUIKBAAR ZOET WATER
WATERPROBLEMATIEK. DATA EN TECHNOLOGIEËN DIE HET TIJ KEREN
W H I TE PA PE R
NOV E M B E R 2 0 21

DANK VOOR JE INTERESSE
IN ONZE VISIE OP
WATERPROBLEMATIEK!
De watervraag neemt al jaren toe. Consumenten, industrie en de agrarische
sector vragen simpelweg meer. Het komende decennium zijn grote
investeringen nodig om aan de vraag te voldoen. Aan de andere kant nemen
de grondwatervoorraden af en moeten alternatieve waterbronnen worden
aangesproken. De watervoorziening loopt tegen haar grenzen aan.
We nemen je graag mee naar activiteiten van leden van de Expertgroep Fluid Sensoring & Control
Solutions in de strijd tegen waterschaarste. Beschouw deze whitepaper als een tussenopname
en wellicht ook als een wake-up call voor jezelf. Waterschaarste is een maatschappelijk
probleem. Laat iedereen kijken hoe hij of zijn kan bijdragen aan het voorkomen daarvan.

EEN DUURZAME EN INNOVATIEVE INZET
VAN WATER VEREIST EEN INTEGRALE INSTEEK.
SLUIT JE AAN?
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HET DILEMMA VAN
WATERSCHAARSTE EN
GROEIEND VERBRUIK
Vanuit de lucht zien we een grote
blauwe wereld. Toch is slechts 1% van de
watervoorraden op aarde bruikbaar als zoet
water. Ook Nederland met al haar waterwegen,
meren en absorberende bodem geeft geen
garantie op voldoende aanbod. Zeker niet nu

S UCC E S CA S E

de regen steeds vaker achterwege blijft. Toch

POWERSPEX EN DIGITALE SIMULATIE

zien we de vraag naar schoon, veilig drinkwater

Waterbedrijf Vitens wilde haar pompstations laten diagnoticeren met Powerspex simulatieproducten.

al jarenlang toenemen en voorzien we in

Mechanische, proces- en besturingstechnische analyses geven inzicht in de mate waarin de stations

de toekomst een extremer piekverbruik.

binnen hun bereik functioneren.

De leden van Expertgroep Fluid Sensoring & Control hebben

Resultaat

een grote invloed op de waterproductie. Met hun innovatieve

Met de data kunnen optimalisaties op gebied van energieverbruik en werking gerealiseerd worden.

(sensor)technologie en datagestuurde procesbeheersing

Door koppeling van de simulaties aan het Vitens monitoringsysteem wordt er realtime getoetst.

kunnen ze de veerkracht van het watersysteem vergroten.

Dus optimale procesbeheersing.

Een onmisbare schakel in de strijd tegen waterschaarste.
LEES DE HELE CASE ONLINE >
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KWANTITEIT VERSUS KWALITEIT

S UCC E S CA S E
NORTH WATER EN EEN

Dat we zuinig met water moeten

Op dit moment zijn er voor

KOEL DATACENTER

omgaan is evident en dat geldt niet alleen

veilige waterbesparing diverse

Vraag aan North Water. Google heeft water

voor de bevolking maar ook zeker voor het

oplossingen voorhanden, zoals:

nodig voor de koeling van de servers in haar

bedrijfsleven. We zoeken daarom intensief naar

•

Realtime monitoren en meten tijdens

datacenter. Nu wordt grondwater gebruik,

manieren om water te besparen. Niet alleen

het hele proces van het produceren van

wat nadelig is voor de drinkwatervoorziening.

drinkwater, maar ook proceswater, koelwater

drinkwater, van bron tot gebruiker.
Om te beoordelen of gezuiverd afvalwater

Resultaat

direct wat vragen op: Welke waterkwaliteit

voor hergebruik geschikt is, worden

De zuiveringsinstallatie van North Water verwerkt

hebben we waar nodig? Hergebruik en gebruik

rioolwaterzuiveringsinstallaties voorzien

oppervlaktewater uit het Eemskanaal tot koel-

van oppervlaktewater zijn opties maar tot

van de modernste technieken.

en proceswater. Echt een winsituatie, want naar

Meetpanelen om oppervlaktewater in te zetten

verwachting gaat de vraag naar koel- en proceswater

kosten in verhouding met de rendementen?

in plaats van het hoogwaardiger drinkwater.

in het gebied rond de Eemshaven flink toenemen.

Zijn we nu actief of wachten we tot de

Bijvoorbeeld als koel- en proceswater voor

regelgeving het waterverbruik inkadert?

datacenters en industriële bedrijven.

en water voor andere doelen. Er komen dan

welke kwaliteit is het acceptabel? Zijn de
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•

•

LEES DE HELE CASE ONLINE >
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CREATIEF
INNOVEREN
De leden van de Fluid Sensoring & Control
Solutions hebben een brede expertise, van
research, productontwikkeling en consult tot
contacten met technologie-aanbieders op de
markt. Uiteraard is hun diepgaande kennis van
watersystemen en technologische mogelijkheden
cruciaal. Maar het draait ook om wat ze nog
niet weten. Dat vraagt vaak om een creatieve
kijk op de mogelijkheden, op nieuwe inzichten
en stimuleren van out of the box denken. Wat

S UCC E S CA S E

kunnen bijvoorbeeld de cloud, Internet Of

TNO, BESCHERM ZOET WATER!

Things (IoT), Machine Learning en Kunstmatige

Vraag aan TNO: bedenk een meettechnologie om het grensvlak tussen zoet en zout/brak grondwater te signaleren,

Intelligentie bijdragen aan procesoptimalisatie?

zodat je weet wanneer je de onttrekking moet aanpassen om de zoetwatervoorraad te beschermen.

Kunnen ze de waterkwaliteit garanderen?
Productie verhogen? Wat blijft op langere

Resultaat

termijn overeind? Antwoorden op dergelijke

Een systeem van glasfiber met sensoren die de zoutconcentratie meten en grondwateronttrekkingen

vragen leiden tot nieuwe oplossingen voor

monitoren. Het systeem werkt over lange afstand, dus zeer geschikt voor o.a. landbouwbedrijven.

morgen. En wellicht tot grote doorbraken.
LEES DE HELE CASE ONLINE >
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MILIEU EN
DUURZAAMHEID

INSPIRERENDE GEREALISEERDE PROJECTEN
•

Kanaalwater. North Water kan via de industriewater-transportleiding jaarlijks
10 miljoen m3 opgewerkt kanaalwater leveren aan bedrijven in de Eemshaven.

De warme, droge zomer van 2018 veroorzaakte een schrikeffect onder

Voordat de installatie in bedrijf was, gebruikten de industrieën vooral drinkwater

iedereen die betrokken is bij het ’waterbedrijf’. Aan de ene kant was er

als koelwater.

een overvloed aan zonneschijn en zeer weinig regen. Aan de andere

•

Hergebruik. Binnen de waterindustrie zelf wordt steeds meer water hergebruikt.

kant substantieel meer waterverbruik. Ineens kreeg de slogan ‘Nederland

Denk aan spoelwater wat, na reiniging, weer kan worden ingezet voor het reinigen

waterland’ een verrassende wending. De kranten stonden vol artikelen

van procesonderdelen.

over een extreem lage grondwaterstand, verzilting, verontreinigingen in

•

het oppervlaktewater, krimpende watervoorraden en innamestops.

Procescontrole. Bürkert Fluid Control Systems biedt online analysesystemen
om het volledige proces van water-inname, behandeling, drinkwaterdistributie en
waterafgifte te meten, controleren en regelen om waterverspilling te voorkomen.

Een situatie als in 2018 mag niet meer voorkomen. Niet voor niets heeft

Ultrapuur water. NieuWater ontwikkelde een innovatief ontwerp om effluent

ENVAQUA als missie om onze omgeving leefbaar en gezond te houden en

(gezuiverd rioolwater) te gebruiken voor de grootschalige productie van ultrapuur

klimaatverandering te beperken en te beheersen. Leden van ENVAQUA zijn

water. Extra bijzonder is dat afvalstof wordt opgewaardeerd tot grondstof.

continu actief met initiatieven die tot doel hebben de waterketen te optimaliseren
en waterschaarste te voorkomen. Hiernaast een greep uit recente succes cases.
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•

•

Drinkwaterbesparing. Datacenters krijgen duurzaam industriewater en/of
oppervlaktewater voor het koelproces. Zo wordt gigantisch bespaard op drinkwater.
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KENNIS IS DE SLEUTEL
TOT OPLOSSINGEN
Binnen onze Expertgroep is samenwerking even gebruikelijk als noodzakelijk. Wij geloven in
integrale oplossingen. Elk lid van Fluid Sensoring & Control Solutions heeft een eigen expertise
en visie. Door het stapelen en delen van die brede kennis kunnen we samen structureel
naar nieuwe oplossingen toewerken. Ook door het monitoren van processen komt er een
schat aan data vrij. Door daar slim gebruik van te maken bereiken we een hogere kwaliteit
innovatie tegen lagere kosten. Op weg naar een klimaatrobuuste watervoorziening!
Voor een succesvolle aanpak is een open informatie-uitwisseling onmisbaar. Tussen leden,
maar ook met (potentiële) afnemers, ketenpartners en organisaties zoals (lokale) overheden.
ENVAQUA gebruikt daar verschillende kanalen voor, waaronder onze veel bekeken TechTalks.

HET ENVAQUA JAARPLAN 2021
DOWNLOADEN >

Ook in 2021 werken wij samen aan het leefbaar en gezond houden van onze omgeving
en streven we ernaar om klimaatverandering te beperken en beheersen.
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KIJK OP DE KOMENDE 10 JAAR
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Onderdeel

Uitdagingen

Kansen

Mens & Maatschappij

Waterverbruik, watermisbruik,
bewustzijn en educatie.
Opwarmend klimaat en weersextremen.

Meer klantcontact. Onderzoek naar klantwensen. Aanbod
onderwijs over watergebruik vergroten. Impact creëren
voor het persoonlijke en maatschappelijke belang.

Gezondheid & Zorg

Water = gezondheid,
beschikbaarheid voor iedereen.

Minder hinder voor klanten. Gebruik van technologieën
die minder interrupties veroorzaken.

Milieu & Bronnen

Klimaatverandering en
weersextremen. Duurzaamheid.

Ontwikkeling circulaire producten. Gebruik nieuwe grondstoffen.
Verminderen verspilling door snelle en accurate lekdetectie.

Economie & Business

Druk op waterprijs. Nieuwe
businessmodellen. Privatisering sector.

Nieuwe en slimmere businessmodellen voor verbruik.

Technologie & Innovatie

Slimme technologie, automatisering
en digitalisering. Voorspellend Asset
Management. Snelle en accurate lekdetectie.

Efficiënter energieverbruik door optimalisatie van druk en
flow in netwerken. Slimmer gebruik maken van verzamelde
data door goede integratie en conversie van ruwe data naar
bruikbare informatie. Ontwikkelen snelle (real time) detectie
van waterkwaliteit-afwijkingen en verontreiniging.

Politiek & Bestuur

Europese regelgeving over materiaalgebruik,
waterkwaliteit en beschikbaarheid.

Meer invloed op besluitvorming. Impact creëren
onder beleidsmakers en stakeholders.
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OVER ENVAQUA

LEDEN EXPERTGROEP FLUID SENSORING & CONTROL SOLUTIONS

ENVAQUA is de branchevereniging
van ambitieuze water- en
milieutechnologiebedrijven. Wij
werken samen aan het leefbaar en
gezond houden van onze omgeving.
Onze missie is om klimaatverandering
te beperken en beheersen.
De leden van ENVAQUA zijn verenigd in
inhoudelijke Expertgroepen. De Expertgroep
Fluid Sensoring & Control Solutions richt
zich op automatisering en sensoring
binnen water- en milieutechnologie.
Er wordt ook gekeken naar wet- en
regelgeving en de marktontwikkelingen,
zowel nationaal als internationaal.
Voor meer informatie kun je vrijblijvend
contact met ons opnemen.
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer | Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer | 088 400 85 45 | info@ENVAQUA.nl | www.ENVAQUA.nl
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