
CoRe Water
– van rwzi naar een 

duurzame waterfabriek

14 maart 2017



QUISQUE PHARETRA NISL A PHARETRA ELEIFEND.

o In euismod magna eu egestas volutpat.

o Duis quis lacus vitae tortor rhoncus porttitor.

o Donec eget mi at tellus euismod consectetur.

o Phasellus et massa cursus, facilisis urna at, suscipit quam.

o Vivamus posuere lorem nec mauris condimentum, 

ut scelerisque felis efficitur.

Duis viverra arcu ac odio feugiatDe reis naar de toekomst



VISIE

o Doorbreken van lineaire ontwikkeling in ontwerpfilosofie

o Transitie naar een nieuwe generatie afvalwaterzuivering

Van 150 jaar evolutie richting een nieuwe revolutie



Bepalende ontwikkelingen voor de toekomst

ONTWIKKELINGEN

o Goede effluentkwaliteit incl. verwijdering microverontreinigingen

o Reductie emissies broeikasgassen (N2O)

o Terugwinnen waardevolle grondstoffen

o Modulair en adaptief naar de toekomst



IN HET HUIDIGE SYSTEEM

o Terugwinning uit slib

o Vervuiling wordt grotendeels geoxideerd

DECENTRALE SANITATIE

o Effectief

o Langere termijn voor implementatie

DIRECTE SCHEIDING RUW AFVALWATER

o Zeer schoon water voor (her)gebruik

o Concentraat voor terugwinning

Oplossing



DIRECTE SCHEIDING RUW AFVALWATER

o Zeer schoon water

o Concentraat

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

o Drukloos proces

o Weinig membraanvervuiling

o Vergaande concentratie

o Uitstekende waterkwaliteit

o Modulair in opbouw

Forward Osmose als sleuteltechnologie



Pilot test op rwzi Simpelveld

Biogas 

Liquid fertilizer

md

Raw wastewater

Clean water

Succesvolle pilot in 2017



VOORLOPIG RESULTATEN RWZI SIMPELVELD

o Pilot plant 200 l/u

o Concentratiefactor van minimaal 20 is haalbaar

o Weinig ‘fouling’ en beperkte reiniging

o Concentraat voor biogas, nutriënten e.a. waardevolle stoffen

Voorlopige resultaten



Analyses

Influent (mg/l) Effluent (mg/l)

CZV 350 6 - 10

NH4-N 35 - 40 6  - 15

NO3-N 3 0,3

N-tot 40 - 60 6 - 15

PO4-P 10 0,1 - 0,5

Concentratiefactor 20 - 30



STRATEGIE

o Op weg naar een duurzame waterfabriek

o Rode draad is ‘Concentrate’, ‘Recover’  en ‘Reuse’

AANPAK

o Directe concentratie van afvalwater en productie schoonwater

o Co-creatie samen met innovatiepartners

o Fase 1 (2018 – 2020): opschaling pilot 

watergebruik

concentraatopwerking

o Fase 2 (2020 – 2022): demonstratie plant 20 – 50 m3/uur

CoRe Water brengt transitie op gang



Programma CoRe Water

CoRe Water 
Limburg

CoRe Water 
Water in Cities

CoRe Water
Resource Recovery



o Ondertekening intentieovereenkomst met projectpartners

14 maart 2018 – 16:30 u KWR stand nr. 111

o Start project: 1 mei 2018

Ontwikkelingsprogramma van start



Andries Vonken

Sr. technoloog, Waterschapsbedrijf Limburg

CoRe Water Limburg
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o Dochterbedrijf van Waterschap Limburg

o Transporteren en zuiveren van afvalwater en verwerken van slib 

o Kerncijfers WBL:

- 17 RWZI’s & 1 slibdrooginstallatie

- 1.800.000 i.e. (500.000 huishoudens & 30.000 bedrijven)

- 150.000.000 m3 gezuiverd water

- 100.000 ton slib (75% zelf drogen)

- 150 FTE

- Goedkoopste zuiveringstarief in 2016 t/m 2018

Waterschapsbedrijf Limburg



o Ambitie: “Het meest bewonderde grondstoffen-, energie- en waterketenbedrijf van 

Nederland worden door creativiteit, inventiviteit en hoge performance.”

Toekomstvisie Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg:

o Circulair :   terugwinning grondstoffen (o.a. nutriënten, cellulose)

o Energieneutraal : energie uit concentraat, geen procesemissies broeikasgassen, 

o Waterkwaliteit :   vergaande verwijdering van microverontreinigingen

(medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, microplastics)

o Waterfabriek : productie schoon water (meervoudige toepassing/hergebruik)

o Innovatief : baanbrekende innovatieve technologie (scheiden i.p.v. zuiveren)

o Co-creatie : succesvolle samenwerking bedrijfsleven, overheid & onderzoek

Potentieel CoRe Water voor WBL

http://www.humanmars.net/2017/09/
http://www.humanmars.net/2017/09/


o Communaal afvalwater:

- Grootschalige centrale RWZI’s

- Kleinschalige decentrale RWZI’s

o Industrie:

- Specifieke afvalwaterstromen / probleemstoffen

- Hergebruik van hoge kwaliteit gezuiverd water

- Terugwinning van waardevolle grondstoffen en energie

o Landbouw:

- Glastuinbouw (gewasbeschermingsmiddelen, zouten)

- Mest / veeteelt (bijv. dunne fractie MVI’s)

o Ideaal concept voor Verdygo module

Mogelijke toepassingen CoRe Water
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o Modulaire bouwfilosofie voor RWZI’s van de toekomst

o Modulair, plug & play, duurzaam, flexibel, lagere netto kosten

korte (ver-)bouwtijden, sneller onderhoud

o Verdygo ontwikkeling:

- 2016 : biologische zuivering RWZI Simpelveld

- 2017 : influentgemaal & mech. zuivering RWZI Roermond

- 2020 : sliblijn (ontwatering & vergisting) RWZI Hoensbroek

- 2022 : CoRe Water Verdygo module ?
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o WBL is afhankelijk van innovaties voor realisatie 

van ambities en toekomstige uitdagingen

o Rol WBL:

- Stimulatie & (co-)financiering onderzoek

- Platform voor ontwikkeling technologie

- Launching customer (1e demo installatie)

- Verdygo BV (channel to market)

o Technology Readiness Level (TRL):

- WBL focus voornamelijk op TRL 4 t/m 9

- Communicatie / verwachtingenmanagement

WBL & innovatietrajecten

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMrfK39c3ZAhXmDsAKHZqtDXsQjRx6BAgAEAY&url=https://serkanbolat.com/2014/11/03/technology-readiness-level-trl-math-for-innovative-smes/&psig=AOvVaw0VjUILolLJZXI8CCSWPDH_&ust=1520089668301848
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMrfK39c3ZAhXmDsAKHZqtDXsQjRx6BAgAEAY&url=https://serkanbolat.com/2014/11/03/technology-readiness-level-trl-math-for-innovative-smes/&psig=AOvVaw0VjUILolLJZXI8CCSWPDH_&ust=1520089668301848


o Begin 2016 : 1e contact over onderzoek FO-technologie

o 2016 - 2017 : Eurostars FO-onderzoek Simpelveld

o Eind 2017 : Totstandkoming CoRe Water

o Maart 2018 : Intentieverklaringen Core Water

o 2018 - 2020 : Testfase CoRe Water Limburg fase 1

o 2020 : Evaluatie en validatie value case

o 2020 - 2022 : Testfase CoRe Water Limburg fase 2 ?

Ontwikkeling CoRe Water
TRL 4 - 5:
Kleine pilot (0,2 m³/h)
Technologie ontwikkeling

TRL 5 - 6:
Grote pilot/prototype (2 m³/h)
Systeemontwikkeling

TRL 7 - 8:
Demo systeem (20-50 m³/h)
1e ‘full scale’ toepassing



o Doel: CoRe Water als nieuwe generatie afvalwaterzuivering

- Terugwinning grondstoffen & hergebruik water

- Verwijdering microverontreinigingen

- Reductie van procesemissies (broeikasgassen)

- Modulair en adaptief naar de toekomst

o Reis goed plannen en juiste innovatieroute volgen (TRL-fases)

o Co-creatie door succesvolle samenwerking binnen gouden driehoek!

Reis naar de toekomst



Bedankt voor uw aandacht!



Programma CoRe Water

CoRe Water 
Limburg

CoRe Water 
Water in Cities

CoRe Water
Resource Recovery

16.30 u: Ondertekening CoRe Water +
borrel in KWR-stand, H.111


