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1 | Samenvatting

Drijvende wijken kunnen niet op dezelfde wijze voorzien worden van nutsvoorzieningen als
wijken op vaste grond. De Drijvende Nutseenheid is een concept om drijvende wijken te
voorzien van nutsvoorzieningen waarbij de ontsluiting en de voorzieningen geïntegreerd
worden. Op locaties waar drijvende wijken aangelegd kunnen worden is aansluiting op het net
niet zo vanzelfsprekend als in conventionele situaties. Dit biedt kansen om bij de ontwikkeling
van de Drijvende Nutseenheid te streven naar autonomie. De nutseenheid maakt het mogelijk
om drijvende woningen in te pluggen aan de infrastructuur. Drijvende woningen verkrijgen op
deze manier volledige plaatsonafhankelijkheid (productie, gebruik, verhandeling). Drinkwater
wordt in de DNE direct geproduceerd uit het oppervlaktewater door Nanofiltratie. Op kleine
schaal levert nanofiltratie een aantal voordelen op waaronder de hoge kwaliteit van het effluent.
De energielevering wordt verzorgd door een combinatie van kleinschalige windmolens en PVpanelen. Warmte levert de DNE door gebruik te maken van een warmtepompsysteem met
koude-warmte opslag. Dit systeem is zeer efficiënt omdat energie wordt gebruikt om warmte
te verplaatsen en niet om warmte te produceren. Zwart en grijs water zullen gescheiden
worden afgevoerd. Dit heeft als voordeel dat een biogasinstallatie kan worden ingezet om het
zwarte water te zuiveren (het DeSaH systeem). Biogasinstallaties produceren beduidend
minder slib omdat een deel van het afvalwater wordt omgezet in biogas. Daarnaast kan dit
systeem GFT afval verwerken. Het gezuiverde water is schoon genoeg om het toilet mee door
te spoelen en eventueel kan het zelfs gebruikt worden als waswater. Het grijs water wordt met
een natuurlijk helofieten-filter gezuiverd en kan vervolgens worden geloosd of hergebruikt. Dit
rietfilter kan uitgevoerd worden als onderdeel van een park.
De DNE is meer dan een technisch systeem. Gelijk met de introductie van het technische
systeem wordt een dienst in het leven geroepen. Door een dienst op te zetten die alle
nutsvoorzieningen (inclusief onderhoud, contracten, controle etc.) samen brengt in één bedrijf,
is het mogelijk om kennis daaromtrent vast te houden en nutsbedrijven structureel te betrekken
in de ontwikkelingen. Ook maakt deze dienst het drijvend particulier opdrachtgeverschap
eenvoudiger doordat ligplaatsen ‘bouwrijp’ afgeleverd kunnen worden en de consumenten
alleen een contract met dat bedrijf hebben. Binnen deze dienst kunnen dan geleidelijk ook de
innovaties op technisch vlak worden doorgevoerd, waarmee de voordelen van synergie en
minimale impact op de omgeving bereikt kunnen worden.
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2 | Inleiding
De drijvende nutseenheid (DNE) is een concept van de SEV. De eenheid drijft, levert
nutsvoorzieningen aan drijvende woningen en ontsluit deze. De nutseenheid maakt het
mogelijk om drijvende woningen in te pluggen aan de infrastructuur. Drijvende woningen
verkrijgen op deze manier volledige plaatsonafhankelijkheid (productie, gebruik,
verhandeling). De DNE wordt zo zelfvoorzienend mogelijk ontwikkeld, dit zorgt ervoor dat
de impact op de omgeving zo klein mogelijk blijft.
In een eerder stadium is een haalbaarheidsstudie met stringente uitgangspunten uitgevoerd.
Resultaat van deze studie liet zien dat het moeilijk is om een haalbaar, breed toepasbaar,
concept te ontwikkelen waarbij toch een innovatiestap naar meer duurzame en meer
zelfvoorzienende nutsvoorzieningen gemaakt wordt.
Aan DeltaSync is gevraagd om een visie in de vorm van een ontwerp te ontwikkelen op De
Drijvende Nutseenheid. De eerder gehanteerde uitgangspunten worden losgelaten.
In dit eindrapport wordt de theoretische basis van de Drijvende Nutseenheid besproken en
wordt het DNE conceptontwerp gepresenteerd. We starten met het bespreken van de stromen
door een woning. Vervolgens behandelen we systemen die in de DNE toegepast kunnen
worden. Met behulp van de opgedane kennis bepalen we welke systemen we uiteindelijk
zullen toepassen in de DNE. In het daarop volgende hoofdstuk worden een aantal
ontwerpideeën uiteengezet. Op basis van de ontwerpideeën wordt een concept uitgewerkt. Tot
slot wordt een ontwikkelingsagenda gepresenteerd waarin uiteen wordt gezet op welke manier
de DNE zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen.
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3 | Energie-, water- en afvalstromen in een
woning
Voor een doelmatig ontwerp van de DNE dient het verbruik en de productie van een
gemiddelde woning in kaart gebracht te worden. Het cijfers zijn gebaseerd op een gemiddeld
huishouden van 2,4 mensen.

3.1 | Huishoudelijk Watergebruik
Liters per persoon per dag1

Toepassing
Bad

Liters per huishouden per dag
2,8

6,7

Douche

43,7

104,9

Wastafel

5,1

12,2

35,8

85,9

1,5

3,6

18,0

43,2

Afwassen, hand

3,9

9,3

Afwassen, machine

3,0

7,2

Voedselbereiding

1,8

4,3

Koffie, thee en water drinken

1,6

3,8

Overig

6,4

15,4

Totaal

123,6

296,5

Toiletspoeling
Kleding wassen, hand
Kleding wassen, machine

1

http://www.vewin.nl/watersector/Feiten%20en%20cijfers/Watergebruik/Pages/default.aspx (geraadpleegd op 18-02-2008)
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3.2 | Afvalwaterproductie
Onderscheid wordt gemaakt tussen grijswater (afkomstig uit douche en keuken), geel water
(urine) en zwart water (faeces). Samen hebben deze afvalstromen de volgende omvang.

Productie van verschillende soorten afvalwater in een huishouden2

3.3 | Energiegebruik per huishouden3
Toepassing

Gas (m3)

Elektriciteit (kWh)

Primaire energie (MJ)4

verwarming

1207

42450

warmwater

380

13365

65

2286

koken
Elektriciteit
Totaal

1652

3402

31298

3402

89399

2

STOWA (2005) De afvalwaterketen ontketend

3

Energie in Nederland 2007, cijfers 2006, www.energie.nl (geraadpleegd op 18-02-2007)

4

De primaire energie hoeveelheid kan berekend worden uit de verbruikte energiedragers. Hierbij dient rekening gehouden

te worden met rendementen en transportverliezen. Omrekenfactoren: 1kWh elektriciteit is gelijk aan 9,2 MJ primaire energie.
1m3 aardgas bezit potentieel 35,17 MJ primaire energie.
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3.4 | Afval per huishouden5
Afval per inwoner (kg/ jaar)
Huishoudelijk restafval

Afval per huishouden (kg/ jaar)

243

583,2

44

105,6

7

16,8

GFT Afval

79

189,6

Oud papier en karton

66

158,4

Verpakkingsglas

21

50,4

Grof tuinafval

25

60

Houtafval

21

50,4

Schoonpuin

27

64,8

overig

29

69,6

Totaal

562

1348,8

Grof huishoudelijk restafval
verbouwingsrestafval

5

CBS cijfers 2006: http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?lp=Search/Search (geraadpleegd op 18-02-2008)
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4 | Mogelijke Systemen
In dit hoofdstuk wordt behandeld welke systemen in de DNE toegepast kunnen worden. Er
wordt onderscheid gemaakt in systemen voor het leveren van energie, de zuivering van
afvalwater, de drinkwatervoorziening en in systemen voor het leveren van TV, telefonie en
internet.

4.1 | Energievoorziening
Energie voor verwarming van ruimtes en tapwater wordt in Nederland voor het overgrote deel
geleverd in de vorm van aardgas dat op huishoudniveau wordt omgezet in warmte.
Elektriciteit wordt centraal opgewekt, vaak in kolencentrales, en via het elektriciteitsnet
getransporteerd naar de huishoudens. De DNE streeft naar duurzame levering van energie en
naar eenvoudige toepasbaarheid door ontkoppeling van het net. Dit biedt kansen in het wonen
light concept. Het aanleggen van nutsvoorzieningen voor tijdelijke bouw is een relatief grote
kostenpost omdat deze investering over een korte periode wordt afgeschreven. Een decentrale
eenheid, ontkoppelt van het net, kan achtereenvolgens op meerdere locaties worden ingezet.
Het termijn waarover afgeschreven wordt verlengd hierdoor. In deze paragraaf wordt het
decentraal en duurzaam leveren van energie onderzocht.

4.1.1 | Koude Wamte Opslag (KWO)
Thermische opslag, Koude-Warmte opslag (KWO), in combinatie met een
warmtepompsysteem is een zeer efficiente manier om warmte (en koude) te leveren. Het is het
enige concept waarbij zo direct en zo efficient warmte aan een huishouden kan worden
geleverd. Daarnaast is het zeer goed decentraal en semi-decentraal (wijk niveau) toe te passen.
Het idee om omgevingswarmte te gebruiken voor het verwarmen en koelen van gebouwen
dateert van voor de tweede wereldoorlog. Met name het grondwater wordt in Nederland
veelvuldig gebruikt voor KWO. Het totaal aantal projecten bedraagt inmiddels meer dan 500.
De oudste nog in werking zijnde toepassing (1938) waarbij oppervlaktewater wordt gebruikt is
het raadhuis in Zürich dat alle energie ten behoeve van verwarming en koeling onttrekt aan de
rivier de Limmat. De laatste jaren kan dit concept rekenen op hiernieuwde aandacht. De
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toekomstige Maastoren6 op de Kop van Zuid in Rotterdam gaat door middel van maaswater
gekoeld en verwarmd worden. Daarnaast worden vergelijkbare systemen toegepast in Het
Paleiskwartier in Den Bosch en in Duindorp in Scheveningen. Ook voor een nieuwbouwwijk in
Heerhugowaard werd in het kader van het Leven met Water programma een manier
onderzocht om de wijk door middel van oppervlaktewater te verwarmen en koelen. 7
De efficiëntie van omgevinswarmte als hernieuwbare energiebron schuilt erin dat geen energie
wordt verbruikt voor het creeëren van de warmte, maar slecht voor het verplaatsen ‘verpompen’ - van warmte.
In het geval van een drijvende wijk is het zeer goed mogelijk om de potentie van het
oppervlaktewater als energiebron te gebruiken, mits de wijk in een groot genoeg
waterreservoir is gesitueerd.
Uitleg van het concept8
Bij dit systeem wordt warmte of koude aan het grondwater onttrokken door middel van
warmtepompen om de gebouwen te verwarmen, respectievelijk te koelen. In de winter wordt
warmte uit de ondergrond onttrokken om daarmee de huizen te verwarmen (er wordt “koude
in de ondergrond geladen”). In de zomer wordt warmte uit de huizen onttrokken (om warmte
te laden in de ondergrond). Een aquifer is een grondwaterlaag die gebruikt kan worden als
seizoensopslag voor warmte en koude. In die aquifer worden puttenparen aangelegd
(“doubletten”), die bestaan uit een koude bron van circa 8 oC en een warme bron van circa 16
o

C. In de winter waardeert de warmtepomp het water uit de warme bron op van 16 oC tot circa

35 oC á 45 oC voor ruimteverwarming en circa 65 oC voor warm tapwater. In de zomer kan het
water uit de koude bron gebruikt worden voor het koelen van de woningen. In het
warmtepompconcept wordt warmte uit de ondergrond gebruikt om de huizen te verwarmen
terwijl in het gasketelconcept alle warmte via verbranding van gas moet worden opgewekt. Als
gevolg hiervan heeft het gasketelconcept dus ook een veel hogere CO2-emissie.

6

De Ingenieur 2008 nr. 1: Rivierstroom

7

Graaf, R.E. de; Ee, G. van; Winckel, L.C.E. van de; Wijk, G. van en Miltenburg, I.J. (2006) De Draai

Heerhugowaard. Verkenning Technische en financiële haalbaarheid watersysteem als
energieleverancier
8

Deze tekst is ontleend aan bovengenoemde publicatie
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Schematische weergave van de werking van KWO in de zomer en in de winter9

Hoe werkt een warmtepomp?
Een warmtepomp is een apparaat dat een warmtestroom op gang brengt van een plaats met
een lage temperatuur naar een plaats met een hogere temperatuur. Omdat deze flux nooit
spontaan op zal treden, is arbeid in de vorm van elektriciteit nodig om deze warmtestroom op
gang te brengen. Een belangrijk kenmerk van de warmtepomp is dat de elektriciteit die nodig
is het systeem te laten draaien ook als warmte beschikbaar komt. Een warmtepomp bestaat uit
een aantal onderdelen. De koelvloeistof fungeert als medium voor warmtetransport. In het
expansievat (verdamper) wordt de druk van de koelvloeistof sterk verlaagd waardoor de
temperatuur van de vloeistof daalt en de koelvloeistof verdampt. Hierdoor wordt de
koelvloeistof geschikt om omgevingswarmte op te nemen. In de compressor (condensor) wordt
de koelvloeistof onder druk gebracht, waardoor de temperatuur sterk stijgt. Het gevolg is dat
de koelvloeistof zijn warmte aan de omgeving afgeeft.
De efficiëntie van een warmtepomp wordt uitgedrukt in Coëfficiënt of Performance (COP). Dit
wordt gedefinieerd als geleverde warmte gedeeld door elektrische input. Voor een de meeste
warmtepompen bedraagt de COP 3 tot 6, omdat gebruikt wordt gemaakt van
omgevingswarmte10. Dit verklaart de vaak geponeerde stelling dat warmtepompen een
efficiëntie van meer dan honderd procent hebben. Wanneer de (gratis) omgevingswarmte ook
wordt meegenomen in de energie beschouwing ligt het rendement uiteraard beneden de 100%
conform de tweede hoofdwet van de thermodynamica. In ieder Nederlands huishouden is een
warmtepomp aanwezig in de koelkast. De wand van de koelkast fungeert als expansievat,
waar warmte uit de koelkast wordt ontrokken. Het rekje achter de koelkast, is de compressor

9

Nederlandse Vereniging Ondergrondse Energieopslag, Richtlijnen Ondergrondse energieopslag, Woerden, 2006.

10 Senter Novem, Meet- en evaluatieresultaten zes warmtepompen te Waarder, pp13 Beschikbaar op:
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Meet-%20en%20evaluatieresultaten%20zes%20warmtepompendocument_tcm24151818.pdf, dd.12 september 2007
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waar de koelvloeistof onder druk wordt gezet en zijn warmte afgeeft aan het huis. Hierdoor
komt een warmteflux op gang van een plaats met een lage temperatuur, naar een plaats met
een hoge temperatuur. Met KWO wordt hetzelfde beoogd: het op gang brengen van een
warmteflux van een plaats met een lage temperatuur (grondwater) naar een plaats met een
hoge temperatuur (huis). Omdat de warmte uit het grondwater gratis beschikbaar is hoeft
alleen betaald te worden voor het verplaatsen van warmte door middel van de warmtepomp.
Men betaalt dus alleen voor warmtetransport en niet voor warmteproductie. Hierdoor zijn
hoge rendementen mogelijk en een grote CO2 reductie. Bij conventionele verwarming met een
CV ketel dient de warmte te worden opgewekt door het verbranden van aardgas en betaalt
men voor warmteproductie.
Kosten
De kosten voor de warmtevoorziening worden op basis van een eerdere studie11 geschat op ca
Euro 8.000,- per woning. Dit zijn de kosten voor de warmtepomp, het distributienet en de
aquifer met regeneratie. De jaarlijkse exploitatiekosten voor het systeem bedragen Euro 500,Selectie van enkele Leveranciers
Alpha Innotec: duits bedrijf met uitgebreid assortiment warmtepompen; http://www.alphainnotec.de
Avenir Energie: Frans bedrijf; www.avenir-energie.com
Baxi: Onderneming uit Groot Brittanië; www.baxi.co.uk
Calorex: Onderneming uit Groot Brittanië; www.calorex.com
Een totaaloverzicht van leveranciers en adviseurs op het gebied van warmtepompen is te
vinden op:
http://www.stichtingwarmtepompen.nl/portal/marktwijzer/list.asp

4.1.2 | Windenergie
In het DNE concept kunnen kleinschalige windturbines worden ingezet om een deel van de
benodigde energie te leveren. Er zijn een beperkt aantal kleinschalige turbines op de markt. De
meeste focus ligt juist op vergroting van de turbines. Er zijn echter een aantal turbines
verkrijgbaar die wat betreft afmetingen zouden kunnen worden toegepast.
Turby
Turby is een verticale as windturbine, geschikt voor de stedelijke omgeving .De Turby heeft de
eigenschap dat hij ook een verticale component in de wind weet om te zetten in energie. Deze
11 Graaf, R.E. de; Ee, G. van; Winckel, L.C.E. van de; Wijk, G. van en Miltenburg, I.J. (2006) De Draai Heerhugowaard.
Verkenning Technische en financiële haalbaarheid watersysteem als energieleverancier.
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verticale component ontstaat als de wind een obstakel zoals bijvoorbeeld een gebouw passeert
en door deze te benutten compenseert Turby de lagere gemiddelde windsnelheid in de
gebouwde omgeving. De Turby hoeft, door zijn verticale as, niet bij het veranderen van
windrichting in de wind te draaien.
De opbrengst van een Turby is sterk afhankelijk van de locatie en de masthoogte. In deze fase
kan uitgegaan worden van een opbrengst van 2500 kWh/ jaar. Inclusief mast bedragen de
kosten ongeveer 18.000 Euro. Meer informatie is te vinden op de website van de leverancier:
http://www.turby.nl/

Energyball
De energyball is een zeer kleinschalige windturbine die 10 tot 15% van het energieverbruik van
een woning kan reduceren. Door de kleinschaligheid is dit systeem eenvoudig toepasbaar op
bijvoorbeeld daken van woningen. De opbrengst van een energieball kan in dit stadium van
het onderzoek worden aangenomen op 350 kWh/jaar. De energyball kost 3000 euro. De
geschatte terugverdientijd is tussen de tien en vijftien jaar. Meer informatie is te vinden op de
website van de leverancier: http://www.homeenergy.nl/v100nl.htm

Impressie energyball
Aerosmart
De aerosmart is een kleinschalige windmolen ontwikkeld door het duitse Aerodyn. Wat betreft
schaalgrootte ligt de aerosmart in de buurt van de Turby. Het betreft echter geen verticale
windturbine. De aerosmart maakt gebruik van het horizontale as principe. De turbine wordt op
een 12 meter hoge mast geplaatst. De aerosmart is nog niet commercieel verkrijgbaar. De
turbine wordt nu uitgebreid getest. In dit kader is geen informatie over kosten en opbrengsten
beschikbaar.
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Aerosmart12

4.1.3 | Zonne-energie
Het benutten van de zonneenergie gebeurd in Nederland voornamelijk door een groot aantal
fotovoltaïsche cellen op een paneel te monteren. Deze PV-panelen ('Photo-Voltaic') worden
onder andere op schuine daken van woningen toegepast. Deze huisinstallaties kunnen aan het
net gekoppeld worden. Op deze manier wordt de te veel geproduceerde energie teruggeleverd
aan het net. Op het moment dat meer energie benodigd is wordt energie geleverd door het net.
De terugverdientijd van zonnepanelen bedraagt ongeveer 25 tot 30 jaar. De levensduur van een
paneel ligt tussen de 30 en 45 jaar. Door subsidies was het lange tijd mogelijk om een paneel in
circa 10 jaar terug te verdienen. De snel stijgende energieprijzen en de dalende kosten voor PVpanelen hebben tot gevolg dat het ook vanuit economisch oogpunt steeds interessanter wordt
om te investeren in zonne-energie. Het aanschaffen en het installeren van PV-panelen kost
momenteel ongeveer 5 Euro per Wp (Watt Piek).

12

www.aerosmart.de
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PV-panelen13

13

www.bouwunie-duurzaambouwen.be
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4.1.4 | Biogasinstallaties
Een biogasinstallatie produceert biogas door vergisting van organisch materiaal, zoals mest,
rioolslib, actief slib of gestort huisvuil. Het door vergisting verkregen biogas wordt
voornamelijk gebruikt in warmtekrachtcentrales. Ook kan het worden toegepast als brandstof
voor auto’s. Toevoegen aan het gasnet is eveneens een mogelijkheid die wordt onderzocht.
Eén biogasinstallatie van een boerenbedrijf kan tussen de 300 en 500 gezinnen van elektriciteit
voorzien. Een huishouden kan maximaal 5% van het energieverbruik aan biogas produceren.
Daarvoor zijn dan echter speciale voorzieningen nodig, zoals vacuüm toiletten. Bij drijvende
verstedelijking in voormalige havens kan het kansrijk zijn per schip mest of organisch afval aan
te voeren en op deze manier lokaal biogas te produceren.

Biogas installatie van het bedrijf BioGast14

14

www.biogast.nl
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4.1.5 | Warmte kracht koppeling (WKK)
Warmte-kracht koppeling betekent: het gecombineerd opwekken van warmte en electriciteit.
Grootschalig kennen we dit principe als stadsverwarming. Een elektriciteitscentrale heeft een
elektrisch rendement van ongeveer 40%. Het overige deel van de energie komt vrij als warmte.
Deze warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van woningen. In de zomer wordt de
warmte vaak afgevoerd via koeltorens of wordt het geloosd op het oppervlakte water. Het is
echter ook mogelijk om de warmte op te slaan in de bodem. In dat geval is sprake van WKK in
combinatie met KWO.
Decentraal wordt dit concept toegepast voor bijvoorbeeld het verwarmen van kassen. In dit
geval is het leveren van warmte het primaire doel. Het overschot of het tekort aan elektriciteit
wordt geleverd of ontrokken aan het net.
Op het niveau van huishoudens is het warmte-kracht koppeling principe ook toepasbaar. In dit
geval wordt vaak gebruik gemaakt van een stirling- of verbrandingsmoter op (bio)gas. De
warmte van de moter en de rookgassen wordt gebruikt om water te verwarmen voor de CV
installatie.

Mini WKK15

15

Solo Stirling: www.stirling-engine.de
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4.2 | Afvalwaterzuivering
Op het gebied van water zijn twee processen van belang: enerzijds levert de DNE drinkwater,
anderzijds verwerkt het afvalwater. Aangezien er nog geen systemen in staat zijn deze
watercyclus volledig te sluiten lopen deze twee processen parallel. Zij zullen dan ook in twee
aparte hoofdstukken worden besproken. In dit onderzoek wordt uitsluitend ingegaan op
technieken die op kleine schaal toepasbaar zijn. Hieronder vallen zowel individuele systemen
(per woning) als decentrale installaties (collectief per wijk).
Afvalwater wordt gezuiverd tot een niveau waarop het in het oppervlaktewater mag worden
geloosd. Op dit moment gelden hiervoor de volgende normen (Stowa, 2005):

Binnen het concept van de DNE worden daarnaast om twee andere redenen hoge eisen aan het
effluent gesteld:
•

de afvalwaterzuivering vindt plaats nabij een woonwijk;

•

de kwaliteitseisen van het effluent wordt waarschijnlijk de komende jaren flink
aangescherpt onder invloed van Europese regelgeving zoals de Kaderrichtlijn Water
(KRW).

Het afvalwater kan worden opgesplitst in grijs, zwart en eventueel geel water. In conventionele
systemen worden al deze stromen gemengd, zelfs relatief schoon hemelwater wordt vaak op
het riool geloosd. Aangezien zwart en geel water veel zwaardere zuivering behoeven, is het een
interessante optie om deze stromen te scheiden van het overige afvalwater. Een
voorbeeldproject waar dit gebeurt komt aan het eind van dit hoofdstuk aan bod: “Anaerobe
biogas installatie”. Hiervoor moeten echter wel aparte leidingstelsels worden aangelegd.
Binnen het concept van de DNE zijn zowel individuele als decentrale zuiveringstechnieken
interessant. In het volgende hoofdstuk zullen allereerst de individuele systemen (IBA’s)
worden besproken. De daarop volgende hoofdstukken gaan in op decentrale installaties.
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4.2.1 | Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)
De term ‘IBA’ is een verzamelnaam voor afvalwaterzuiverings-technieken die op kleine schaal
kunnen worden ingezet. De verschillende IBA systemen kunnen worden onderverdeeld in
twee categorien. Compacte systemen en plantensystemen.
Daarnaast kan ook een onderverdeling worden gemaakt in milieuklassen:
klasse I

een septische tank (verwijdert verontreiniging voor 25% tot 40%)

klasse II

verwijdert met name zwevende stoffen. (zo’n 80%)

klasse IIIA

verwijdert ook stikstof (90% of meer)

klasse IIIB

verwijdert ook fosfaat (90% of meer)

Plantensysteem (helofytenfilter)
Ook een plantensysteem kan worden gebruikt voor de zuivering van zwart en grijs water. Als
het system goed is geinstalleerd zal ook hier geen stankoverlast ontstaan. Vaak worden
helofytenfilters oftewel rietvelden, toegepast. Het afvalwater wordt langs de wortels gestuurd
zodat de aanwezige micro-organismen dit kunnen zuiveren. Per persoon is er een oppervlak
nodig van: 3,5 tot 6 m²/i.e. (wortelzonerietveld) of 2,5 tot 5 m²/ i.e. (percolatieveld).16

Compacte systemen
Hiertoe worden systemen gerekend zoals:

8

•

septische tank

•

actief slib systeem

•

biorotor

•

oxidatiebed

•

ondergedompeld vastbed

Folder individuele waterzuivering; www.provand.be
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Werking actief slib systeem
1.

Voorbezinking De eerste tank ontvangt al het huishoudelijk afvalwater. Als dit

afvalwater enige tijd in rust is zinken de zware deeltjes en drijven de lichte deeltjes op. Met
behulp van de luchtpomp wordt een kleine hoeveelheid afvalwater overgepompt naar tank 2.
2.

Biologische zuivering In de tweede tank vindt de biologische zuivering plaats. Deze

zuivering gebeurt op een natuurlijke manier door middel van micro-organismen. De microorganismen “voeden” zich met de nutriënten in het afvalwater.
3.

Nabezinking Het gezuiverde water stroomt naar de derde tank, waar het de IBA kan

verlaten via een afvoer naar de sloot of infiltratie in de bodem. Deeltjes die niet gezuiverd zijn,
zinken naar de bodem en worden weer naar de eerste tank overgepompt.

Werking IBA syteem17

Werking overige systemen
Ook de andere systemen (biorotor, oxidatiebed, ondergedompeld vastbed) werken op basis
van biologische zuivering door (aerobe) micro-organismen. Zij verschillen slechts in de
plaatsing van het dragermateriaal en de wijze waarop de beluchting plaatsvindt. Bij een
biorotor roteert het dragermateriaal zodat het afwisselend wordt voorzien van lucht en
afvalwater. Het ondergedompeld belucht vastbed bestaat uit een vaste drager die steeds in het
afvalwater ondergedompeld is. Het oxidatiebed is een ouder systeem dat niet veel meer wordt
toegepast. Het is relatief duur en neemt veel ruimte in beslag.

17

http://www.hhdelfland.nl/contents/pages/16994/iba-uitklapfolderalgemeen.pdf
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Kosten
De prijs van IBA’s varieert nogal. Een IBA 1 (septictank) kost € 1500 - € 2000, Er is een IBA 2
voor ca € 2500 en IBA’s 3 varieren van € 4000 - € 6500.18 Hierbij is uitgegaan van systemen met
een capaciteit van 4- 6 i.e. Naast de aanschaf kost ook de aanleg enkele honderden tot
duizenden euros. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de hoeveelheden leidingwerk en
graafwerk die moeten worden verricht. Op een andere site waren de kosten vergelijkbaar
(aanschaf 1.750 tot 6.250 euro, installatiekosten ongev. 2000 euro).19
Aanschaf (5 I.E., incl.)

Jaarlijks

Plantensysteem

6000 - 10000

60

Septic Tank

1500 - 2000

150

Actief Slib (klasse II)

2000 - 2500

50

Actief Slib (klasse III)

4000 - 6500

50

Oxidatiebed

2.700 - 7500

70

Ondergedompeld vastbed

3700

80

Biorotor

2300 - 8700

50

Leveranciers:
- Amfitech Friesland, Joure (ook drijvende IBA's)
- Aquario watermanagement BV, Sneek
- Boralit, Zuidwolde
- Brinkvos, Tinus Vos, Ruinerwold, helofytenfilters, 0522-482090,
- De 12 Ambachten, www.de12ambachten.nl
- Decrotech, Noordwijkerhout, www.drijvende-iba.nl
- ECOFYT, Frank van Diem, Oirschot, helofytenfilters, www.ecofyt.nl, 0499-550328.
- ECOSAVE, Biddinghuizen: 0321-332038.
- Gozon, afvalwaterbehandeling, Beverwijk, 0251-291919.
- IBA Nederland, Wetsinge, www.greenrock.nl , 050-3061342.
- IBA-wacht, Hardenberg, 0523-265111.
- Kilian Water, Wageningen, www.kilianwater.nl, 0317-426436.
- Kordes Benelux, Eindhoven, 040-2461441.
- Paques, Balk, http://www.paques.nl/en/home
- Yerseke Milieutechniek

18

www.wrd.nl/voorlichting/meest_gestelde/virtuele_map/individuele

19

www.waterloketvlaanderen.be/extern.cgi?documenten=19
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links:
www.ibahelpdesk.nl

4.2.2 | Decentrale Afvalwaterzuivering
Het behandelen van afvalwater op wijkniveau kan meerdere voordelen bieden:
kostenbesparing op het onderhoud en aanleg van rioolstelsels, betere waterkwaliteit,
energiewinning, betere waterhuishouding en hergebruik van water en nutriënten. De twee
meest relevante decentrale systemen zullen hier worden besproken: de
membraanbiorector(MBR) en de anaerobe biogasinstallatie.

4.2.3 | Membraanbioreactor (MBR)
Een membraanbioreactor (MBR) combineert biologische zuivering en membraanfiltratie. In de
Nederlandse afvalwaterzuivering wordt deze techniek nog maar zo’n zes jaar toegepast.20
De laatste jaren is de MBR-ontwikkeling in een stroomversnelling. Het probleem van
koekvorming (fouling), waar de eerste membranen mee kampten, is nagenoeg opgelost;
daarnaast worden de systemen ook steeds betaalbaarder.[ref: idem] De combinatie van steeds
strengere eisen aan de afvalwaterkwaliteit en de toenemende noodzaak van een duurzame
watervoorziening wordt gezien als de drijvende kracht achter de ontwikkeling van
membraanbioreactoren.21
In Nederland is de laatste jaren door middel van pilot-onderzoeken op verschillende lokaties
ervaring opgedaan met de MBR-technologie (rwzi´s van Beverwijk, Maasbommel, Leeuwarden
en Hilversum). Eind 2004 is de eerste full-scale MBR in Nederland in bedrijf genomen: MBR
Varsseveld. Deze installatie is nu meer dan 3 jaar operatief en de resultaten zijn zeer
bemoedigend. De investeringskosten van deze rwzi zijn 140 € per inwoner equivalent. De
exploitatiekosten bedragen 15 €/jaar per inwoner equivalent.

Werking

20

WaterFocus nr.2; Online: http://www.novaforum.net/WaterFocus_nr2.pdf

21

Ibid.
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ZeeWeed membraanbioreactor22

Residentiele membraanbioreactor23

Voordelen
De grote voordelen van het systeem zijn de beperkte ruimte die het systeem inneemt, het feit
dat er geen slibuitspoeling plaatsvindt en het hoogwaardig effluent. Dit laatste maakt
afvalwater-hergebruik mogelijk. Omdat membraanfilters kleinschalig kunnen worden
toegepast (vaak zijn het modulaire systemen) zijn MBR’s ook geschikt voor decentrale
afvalwaterzuivering.

22

www.gewater.com

23

Hynds MBR systems; www.hynds.co.nz
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De slibconcentratie kan echter een factor 3 a 4 hoger en een nabezinker is niet meer nodig. Dit
leidt tot kleinere installaties, kleine hoeveelheden spuislib en helder bacterievrij water dat
opnieuw te gebruiken is als proces water, sproeiwater of huishoudelijk water (niet zijnde
drinkwater). De membraan units zijn modulair en makkelijk op te schalen in bijvoorbeeld
containers. Doordat de membranen een goede scheiding van water en slib garanderen is de
installatie robuust en onderhoudsvrij. Door de zuivering decentraal te plaatsen zullen de
kosten van zuivering en riolering samen lager komen te liggen dan conventioneel. Het zelfde
geldt voor het energieverbruik indien grote persleiding en pompen niet meer nodig zijn.24
Leveranciers
Kubota, Paques, Zenon, Puron, Wehrle, Norit x-flow, Siemens, RWB, Triqua. Kubota heeft een
medium-scale systeem in het assortiment (voor minder dan 50 personen). Evac levert MBR
installaties voor de scheepvaart.

4.2.4 | Anaerobe biogasinstallatie
Organische stoffen in het afvalwater kunnen ook met een anaeroob proces worden afgebroken.
Dit wordt ook wel vergisten genoemd. Het voordeel t.o.v. zuivering onder beluchting is dat er
een groter gedeelte van het slib kan worden omgezet en dat het proces biogas als restproduct
levert. In Technologiepark Emmen werd een dergelijke waterzuiveringsinstallatie gebouwd25,
maar onlangs heeft het waterschap Velt en Vecht gemeld dat het project is afgeblazen 'om
uitvoerings- en kostentechnische redenen'. Ook EVA-Lanxmeer, Culemborg was van plan een
dergelijke installatie te realiseren, maar tot op heden is deze niet door de besluitvorming
gekomen.26
Sneek lijkt hierintegen wel succes te boeken met deze zuiveringsmethode. Landustrie en PWN
ontwikkelden samen het zogenaamde DeSaH-systeem, wat staat voor Decentrale Sanitatie en
Hergebruik. Er wordt een pilot-project gedaan met 32 woningen. Het zwarte afvalwater wordt
hier met een vergistingsinstallatie (type UASB-reactor) gezuiverd, waarbij ook biogas wordt
geproduceerd. Aan het effluent wordt magnesium toegevoegd om ook stikstof en fosfaat te
kunnen verwijderen. Voor een optimale werking van de vergistingsinstallatie zijn de woningen
uitgerust met ultra-zuinige toiletten. Deze zorgen namelijk voor een meer geconcentreerd
zwart water. Daarnaast bezorgen de ultra-zuinige toiletten natuurlijk ook een enorme
waterbesparing (ca. 25%). Het grijs water wordt via een tweede systeem afgevoerd en

24

http://www.dirkse-milieutechniek.com/dmt/download.do;jsessionid=

101E1A660F1B61C9CE7AF513AACA1174?id=201660&page=true]
25

http://www.energieprojecten.nl/pr_Technopark.html

26

Wisselend succes met decentrale waterbehandeling in Nederland | artikel waterForum:

http://netserver2.net/waterforum/index.asp?url=/template_a1.asp&que=paginanr=3471
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gezuiverd. Na de positieve resultaten van het pilot-project, zijn in Sneek al ongeveer 200 andere
woningen aangesloten op een vergelijkbare installatie.

4.3 | Regenwater opvang, zuivering en gebruik
Regenwater dat valt in stedelijk gebied neemt diverse soorten vervuiling op. De belangrijkste
componenten zijn:
•

Metalen

•

Nutriënten

•

Polycylische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s)

•

Minerale oliën

•

Organische microverontreinigingen (bv bestrijdingsmiddelen)

De concentratie aan vervuilende stoffen kan dermate hoog zijn, dat directe lozing van
regenwater op het oppervlaktewater niet mogelijk is. Op de volgende manieren kan worden
voorkomen dat deze verontreinigingen toch in het oppervlaktewater terechtkomen.
•

Bronaanpak, voorkomen van het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en
motorolie in de drijvende woonwijk. Daarnaast het gebruik van duurzame
bouwmaterialen, bijvoorbeeld geen zinken dakgoten.
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•

Hergebruik van regenwater: door regenwater te gebruiken voor toepassingen als
toiletspoeling en wasmachines wordt directe lozing op het oppervlaktewater
voorkomen

•

In aanvulling op de vorige twee opties: het toepassen van zuiverende voorzieningen

De volgende zuiverende voorzieningen zijn beschikbaar om regenwater te zuiveren:
•

Helofytenfilter

•

Lamellenfilter

•

Bodempassage

•

Bezinkbak

•

Doorlatende verharding

De helofytenfilter is reeds beschreven, van de overige voorzieningen wordt in deze paragraaf
een beknopte beschrijving gegeven27.

4.3.1 | Lamellenfilter
Een lamellenseparator is een voorziening waarmee verontreinigingen uit het hemelwater
kunnen worden verwijderd door middel van bezinking en opdrijving. Het
bezinkingsoppervlak wordt vergroot door het plaatsen van de lamellen. Daarnaast zorgen de
lamellen voor laminaire stroming. Beide effecten dragen bij aan een verbeterde bezinking en
opdrijving. 28

Schematische weergave van een lamellenfilter29

27

De beschrijving van zuiverende voorzieningen in deze paragraaf is grotendeels ontleend aan:

STOWA (2007): Verkenning van de kennis van ontwerp, aanleg en beheer van zuiverende
regenwatersystemen zuiverende voorzieningen regenwater. Rapp. Nr. 2007.20.
28

Rombout, J., Lamellenseparatoren (2006), De werking en het zuiveringsrendement van

lamellenseparatoren bij afstromend regenwater, afstudeerrapport universiteit Twente.
29

www.aquaro.nl
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Binnen in een lamellenfilter is een pakket kunststof of stalen platen te vinden die het
bezinkoppervlak sterk vergroot. Lamellenfilteres verwijderen deeltjes die lichter zijn of
zwarder zijn dan water door middel van bezinking of opdrijving. Voordelen zijn het beperkte
ruimtebeslag en het feit dat geen elektrische of mechanische delen nodig zijn. Een nadeel is de
gevoeligheid van verstopping bij een slecht ontwerp of slecht onderhoud. De kosten bedragen
€ 6 per aangesloten m2.

4.3.2 | Bodempassage
Door regenwater te laten infilteren door een bodempakket (zandfilter) treden diverse
zuiverende processen op zoals het vastleggen van vervuiling aan bodemdeeltjes en biologische
afbraakprocessen. Het geïnfiltreerde water kan worden opgevangen voor gebruik in
huishoudens of irrigatie of worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. De
vervangingstermijn ligt in de orde van grootte van tientallen jaren. Voordelen zijn de
zichtbaarheid en de mogelijkheid om door middel van een aantrekkelijk ontwerp een
hoogwaardige stedelijke leefomgeving (openbare ruimte) te creeëren. Het ruimtegebruik is
relatief groot. De kosten bedragen tussen de €4 en € 7 per aangesloten m2.

Schematische weergave van een bodempassage als zuiverende voorziening (www.aquaro.nl)

4.3.3 | Bezinkbak
In een bezinkbak vindt bezinking plaats van vervuilende deeltjes in regenwater. Het
regenwater komt tijdelijk stil te staan in een betonnen of kunststof bak, waardoor scheiding van
water en deeltjes plaatsvindt. Zuivering vindt plaats door microbiologische processen,
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bezinking en adsorptie aan bodemdeeltjes. Voordelen zijn de eenvoudige aanleg en
landschappelijke inpassing. Bovendien kan water uit de bezinkbak eenvoudig voor
huishoudelijke doeleinden worden gebruikt. Nadeel is het feit dat geregeld onderhoud nodig is
in de vorm van het verwijderen van slib. De kosten bedragen tussen de € 6 en € 12 per
aangesloten m2.

Watershells kunnen gebruikt worden als retentie/bezinkbak onder verharding30

4.3.4 | Doorlatende verharding
Verharding kan doorlatend worden aangelegd door het gebruik van stenen met voegen
ertussen. Een andere mogelijkheid is het gebruik van poreuze, waterpasserende steensoorten of
asfalt (bijvoorbeeld ZOAB). Waterdoorlatende verharding wordt vaak gecombineerd met een
doorlatende steenslag mengsel als fundering en een drainagevoorziening om het overtollige
water af te voeren. De doorlatende verharding heeft een filterwerking. De vervuilende deeltjes
hechten zich aan de verhardingsdeeltjes en diverse afbraakprocessen treden op. Voordelen zijn
de eenvoudige aanleg en het feit dat geen extra ruimte nodig is voor deze voorziening. Nadeel
is het benodigde onderhoud (orde grootte 2 keer per jaar) om de werking te behouden. De
kosten bedragen tussen de € 23 en € 70 per m2.

30

www.aquaro.nl
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Doorlatende klinkers31

4.4 | Drinkwatervoorziening
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van drinkwaterinstallaties die relevant zijn
voor het DNE concept. Er worden zowel kant-en-klare systemen als innovatieve projecten
besproken.
Bronnen voor drinkwaterproductie
Er zijn vier mogelijke bronnen voor de DNE’s drinkwaterproductie:
•

oppervlaktewater

•

grondwater

•

hemelwater

•

aansluiting op drinkwaternet

In Nederland wordt drinkwater voor 2/3 deel uit grondwater gehaald. In west-Nederland
meestal uit oppervlaktewater . Oppervlaktewater is meestal lager van kwaliteit, maar de exacte
samenstelling is sterk afhankelijk van de locatie. Een derde optie is hemelwater. Er valt in
Nederland 690 tot ruim 900 mm neerslag, zo’n 2mm per dag. Per dag valt dus op een vierkante
meter gemiddeld 2 liter water.

31

www.aquaro.nl
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Waterbesparende opties
Per persoon wordt er ongeveer 125 liter drinkwater per dag verbruikt. Hiervan wordt echter
slechts 3 liter daadwerkelijk opgedronken. Veel processen kunnen af met een lagere kwaliteit
water dan nu gebruikelijk is. Grijs water kan worden hergebruikt voor toiletspoeling32.
Voorgefilterd regenwater kan bijvoorbeeld benut worden voor waswater en voor de tuin33.
Deze twee maatregelen leveren tezamen een drinkwaterbesparing op van bijna 50%.
1998

2001

2004

Toilet

36,2

34,8

35,8

Douche

39,7

42

43,7

Bad

6,7

3,7

2,8

Wastafel

5,1

5,2

5,1

Wasmachine

23,2

22,8

18

afwasmachine

1,9

2,4

3

Keukenkraan

15,2

15,2

15,2

Total

127,9

126,2

123,8

Tabel 1 Gem. watergebruik per persoon per dag voor Nederland. Bron: Water Vademecum (NIPO, 1999) VEWIN.

Een conventionele drinkwaterinstallatie zuivert oppervlakte- of grondwater in een aantal
stappen:
1. voorfiltratie
2. dosering van chemicaliën die de pH regelen (zoutzuur of kalkmelk) en uitvlokking
(flocculatie) en sedimentatie van onzuiverheden bevorderen (ijzerchloride, 'Wispro' of
'Sachtofloc' op aluminium basis)
3. fijn filteren door snelle zandfiltratie en/of actieve kool
4. nadesinfectie met langzame zandfilters, ozon of ultraviolet licht (UV - chloor wordt niet
meer standaard gebruikt).
5. tussenopslag in reinwater reservoirs.
6. op druk brengen voor de eindverbruikers, de druk is ongeveer 30 tot 35 meter
waterkolom (300 - 350 kPa).
7. afhankelijk van de verontreinigingen kan beluchting of ontharding nodig zijn.34
Het preciese proces zal echter afhangen van de waterkwaliteit van het aanvoerwater. Hierdoor
is moeilijk in te schatten welke voorzieningen en kosten een decentrale
waterzuiveringsinstallatie met zich meebrengt. Er zijn een aantal onderzoeks- en pilotprojecten

32

Geleverd grijs water (douche + bad + wastafel): 51,6 liter. Is ruim voldoende voor toiletspoeling.

33

Gemiddeld valt er per jaar 690 tot ruim 900 mm aan neerslag in Nederland; zo’n 2.2 mm/dag. Voor 23 liter

was- en tuinwater is dan pp. ongeveer 10 m2 oppervlak nodig
34

http://www.lenntech.com/drinkwater-bereiding.htm
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die relevant zijn voor decentrale drinkwaterproductie. Deze zullen hieronder kort worden
toegelicht.

4.4.1 | Stand-alone Waterbox
Shell heeft vele operaties in gebieden waar drinkwater niet direct voor handen is. Om deze
redden ontwikkelden zij samen met Auxill een ‘stand-alone waterbox’. Met behulp van deze
installatie wordt op locatie grondwater gezuiverd. Het systeem is gebasseerd op ‘lagedruk
directe nanofiltratie’ technologie van X-Flow (Norit). Grondwater wordt gefiltreerd met holle
vezels (in dead-end modus). Deze worden elke 30 minuten doorgespoeld (airflush enhanced
forward flush) om verstopping tegen te gaan. (ECA) systeem Auxill
Voordelen:
• reiniging filters met minimale impact op het milieu
• lage operationele kosten
• weinig onderhoud
• eenvoudig te bedienen
• robuust (kwaliteit influent is onbelangrijk)
Nadelen:
• grote investering
Specificaties:
Capaciteit: 20 m3 (oftewel 20.000 l.) water per dag
Omvang: 20 foot zeecontainer
Kosten: 120-150 k €
terugverdientijd: ongev. 15 jaar
Onderhoud: onderhoudsvrij voor 6 maanden

4.4.2 | Perfector-E
De Perfector-E is een mobiele nooddrinkwatervoorziening. De installatie is bedacht door Peer
Kamp van PWN en werd ontwikkeld in samenwerking met Norit/X-Flow en Trojan.35 Het
systeem zuivert oppervlakte water door een combinatie van ultrafiltratie en UV-desinfectie.
Het membraan wordt periodiek gereinigd door middel van ‘backwash’.36
Voordelen
• Eenvoudig te bedienen
35

Zie ook http://www.netserver2.net/waterforum/nieuwsbrief.asp?file=template_a1.asp&nr=2966

36

http://www.norit.com/import/assetmanager/1/5431/PerfectorE.pdf
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• Weinig onderhoud
• Lage kosten
• Robuust (kwaliteit influent is onbelangrijk)
Nadelen
Hoewel het geproduceerde water vrij is van zwevende bestanddelen en dus ook bacteriën en
virussen, voldoet het effluent niet aan de Nederlandse normen. Opgeloste organische
microverontreinigingen (zoals bestrijdingsmiddelen, medicijnen en loodvervangers voor
brandstof ) zullen met aanvullende voorzieningen moeten worden verwijderd. Dit kan
bijvoorbeeld met geavanceerde oxidatie gevolgd door actief koolfiltratie of omgekeerde osmose.
capaciteit:

50 m3 (50.000 l) per dag

omvang:

1.1 m x 1.1 m x 2.2 m

productiekosten:

10.000 euro

onderhoud:

onderhoudsvrij gedurende 6 maanden

4.4.3 | Membraanfiltratie
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van capillaire nanofiltratie (NF) bieden de mogelijkheid
om oppervlaktewater rechtstreeks tot drinkwater te zuiveren. Dit concept is in het buitenland
inmiddels geaccepteerd en heeft veel praktische voordelen. Zelfs voor ontzilting is deze
filtratiemethode geschikt. Onderzoek naar de effectiviteit bij het verwijderen van chemische en
biologische (micro)verontreinigingen is nog in volle gang. Ook wordt gezocht naar oplossingen
om membraanvervuiling te voorkomen.
Membraanvervuiling (fouling) was in de eerste membraanfilters een groot probleem.
Ontwikkelingen zoals de AirFlush brachten hier verandering in. Het is een door Nuon water,
in samenwerking met DHV en X-flow, ontwikkelde methode waarbij de membranen met een
lucht/water mengsel aan de binnenzijde gespoeld worden. Deze wordt vaak nog gecombineerd
met andere reinigingsmethoden zoals een backflush.
Membraanfiltratie is goed toepasbaar decentrale installaties, omdat het basisprincipe
schaalbaar is.37 Grote installaties bestaan vaak uit vele membraanmodules.
Producenten
Nimbus Water Systems
Lenntech Water- & Luchtbehandeling Holding B.V.

37

http://www.haaksbergen.tctubantia.nl/155435/de_korte_weg_naar_drinkwater
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4.5 | TV, telefonie, internet.
Voor verbinding met TV, telefoon en het internet kan kabel of wireless aangelegd worden. Bij
gebruik van kabels zijn er opties als koper, coax of glasvezel. Glasvezel krijgt tegenwoordig
steeds vaker de voorkeur. Door de enorme digitalisering van data worden steeds hogere eisen
aan het systeem gesteld. Bij glasvezel is de bandbreedte (capiciteit) duizend maal groter dan
andere media en ook voor de toekomst biedt dit medium vele extra mogelijkheden. Als alle
telecommunicatie via glasvezel verloopt, zijn de kosten uiteindelijk lager dan het aanleggen
van aparte leidingen. Een glasvezelkabel (30mm diameter) kost 12 euro per meter en heeft geen
versterking nodig over afstanden tot 3 km. Eventueel kan een versterker worden aangelegd in
de DNE.

Wireless signalen (WiFi of WLAN) hebben op wijkniveau een te kleine capiciteit, bovendien
zijn zij minder betrouwbaar en brengen hogere kosten met zich mee.
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5 | Pakketkeuze DNE
In het vorige hoofdstuk is besproken welke technieken toegepast kunnen worden in de
Drijvende Nutseenheid. In dit hoofdstuk wordt bepaald welke van deze technieken toegepast
gaan worden. Bij de selectie van de installaties zijn niet alleen de afzonderlijke installaties van
belang. Ook het geheel moet in het oog worden gehouden. Soms zijn combinaties van systemen
doeltreffender dan twee afzonderlijk superieure systemen.
Een belangrijke overweging is of er gebruik gemaakt wordt van individuele of van collectieve
systemen. Zo kan bijvoorbeeld afvalwater zowel collectief als individueel (IBA) behandeld
worden. Het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen kan centraal plaatsvinden,
maar waarschijnlijk is er meer oppervlak beschikbaar op en bij de woningen zelf. Ook het
gebruik van een warmtepomp is effectiever als dit bij of in de woningen zelf gebeurt.
Individuele systemen zullen vaak ook een besparing op de lengte van de leidingen betekenen.

5.1 | Watertoevoer
Drinkwater kan ter plekke worden geproduceerd uit oppervlaktewater. Op kleine schaal levert
directe nanofiltratie vele voordelen op; onder andere de hoge kwaliteit van het effluent. Hoewel
onderzoek naar directe nanofiltratie nog in volle gang is, wordt deze techniek op enkele
plaatsen al grootschalig toegepast. Momenteel liggen de kosten hoger dan conventionele
systemen, maar de kans is groot dat ook dit de komende jaren zal verbeteren.

5.2 | Energie
Er wordt onderscheid gemaakt in het leveren van energie in de vorm van warmte en in de
vorm van elektriciteit.

5.2.1 | Elektriciteit
De elektriciteitsvoorziening wordt verzord door PV-panelen en kleinschalige windmolens.
Voor de benodigde energiebuffer wordt de DNE gekoppeld aan het energienet. De DNE wordt
zo ingericht dat het systeem werkt als een netto energieleverancier aan het net.
Een biogasinstallatie gevoed door het afval van de bewoners kan onvoldoende energie leveren
om te voorzien in de energiebehoefte van de aangesloten woningen. Daarnaast vraagt het
toepassen van een dergelijke installatie grote aanpassingen aan de woningen. Een mini wkk
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werkt op aardgas of op biogas. Het streven is om de DNE zoveel mogelijk net onafhankelijk te
maken. Toepassen van dit systeem is daarom niet interessant tenzij afval of mest van het
omliggend gebied wordt aangevoerd. Dit is echter niet wenselijk in een gebied bestemd voor
bewoning.

5.2.2 | Warmte
Een warmtepomp in combinatie met koude-warmte opslag en oppervlaktewater inlaat is de
beste manier om de warmtevraag te leveren. Het systeem is zeer efficient en duurzaam omdat
de aanwezige warmte uit de omgeving wordt gebruikt; er wordt slechts energie verbruikt om
de warmte te verplaatsen.

5.3 | Afvalwater
Om twee redenen is gekozen om afvalwater decentraal te behandelen; ten eerste is dit meer
kostenefficient dan IBA systemen en ten tweede kan de installatie centraal worden beheerd wat
betekent dat bewoners niet zelf hun installaties hoeven te onderhouden.
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Zwart en grijs water kunnen gescheiden worden afgevoerd. Hierdoor zal minder zwart water
gezuiverd hoeven te worden. Om het systeem flexibel te houden is gekozen voor een
membraanbioreactor. Dit systeem kan namelijk ook minder geconcentreerd afvalwater
zuiveren, in tegenstelling tot biogasintallaties. Hierdoor kunnen ook woningen die geen
gescheiden zwart/grijs water systeem hebben aangesloten worden.
Het grijs water wordt met een natuurlijk helofyten-filter gezuiverd en kan vervolgens worden
geloosd of hergebruikt. Dit rietfilter kan uitgevoerd worden als onderdeel van een park en op
deze manier een stuk openbare ruimte en stedelijke kwaliteit creeëren.
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6 | Ontwerpideeën
6.1 | Nutseenheid principes
De drijvende nutseenheid is berekend op ca. 20 woningen. Bij de nutseenheid is drijvende
infrastuctuur ook een belangrijk onderdeel. Behalve leidingen en kabels is de ontsluiting ten
behoeve van de inwoners naar deze woningen een onderdeel. Uit studie is gebleken dat de
integratie van de nutseenheid in de ontsluiting in hoge mate ontwerp- en beeldbepalend is. Er
zijn vier principe oplossingen denkbaar.

6.1.1 | Principe 1 : Centrale kern
Een kleine kern met leidingen in steigers. Diensten als electriciteit
opwekking worden extern, maar binnen de drijvende wijk
opgewekt. Bijvoorbeeld zonnepanelen op een drijvend veld, of op
het dak van een woning.

6.1.2 | Principe 2 : Componenten
De steiger wordt zelf de nutseenheid. Een koppelbaar element
waarop de ontsluiting plaatsvind. Er zullen veel nutseenheden zijn
die gekoppeld werken.

6.1.3 | Principe 3 : Blok
De nutseenheid is niet gemoeid met de de ontsluiting/infrastructuur en
staat als blok naast de ontsluiting en woning. Dit blok drijft, maar het is
denkbaar dat de Nutseenheid ook op het land toegepast wordt omdat
hier ook wordt gestreefd naar zelfvoorzienendheid en autarkie.

6.1.4 | Principe 4 : Alles in één
De nutseenheid is een groot platform waarin alles
geïntegreerd is. Het formaat is dusdanig groot dat
meerdere woningen er direct op aansluiten en dat de
eenheid openbare ruimte schept.
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6.2 | Nutseenheid ontwerp (A):
Deze Nutseenheid is ontworpen met principe 1. Een kleine kern met leidingen in steigers. De
kern ligt strategisch bij een kruispunt zodat leidingen relatief kort zijn. Zonnepanelen en
helofietenfilters bevinden zich buiten de kern en zijn in clusters op het water verspreid. Met
andere woorden, de DNE is een centraal knooppunt die de de input distributeerd naar de
gebruikers en restproducten filtert.
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6.2.1 | Drijvende Zonnecellen
Zonnecellen, drijvend op het water, kunnen meedraaien met de richting van het zonlicht. Op
die manier valt het licht altijd onder de meest gunstige hoek op de zonnecellen, waardoor het
rendement hoger uitvalt.

6.3 | Integratie andere voorzieningen in DNE
Ook andere voorzieningen zijn in het onderzoek meegenomen, zoals autotoegankelijkheid,
parkeren en openbare ruimte. Hoewel deze voorzieningen niet als nutsbedrijf aangemerkt
zullen worden, zijn zij uiterst belangrijk voor het functioneren van een drijvende wijk. Daarom
is onderzocht hoe deze functies geintegreerd kunnen worden in het concept van de DNE.
Als de wijk ontoegankelijk is voor autoverkeer ontstaan er problemen met de bereikbaarheid
voor ambulance, politie en brandweer, maar ook bij bijvoorbeeld minder valide mensen en
zware objecten (meubels) speelt dit een rol. Dit kan gedeeltelijk worden opgevangen door
boten, maar aangezien de auto niet uitgebannen kan worden uit de huidige samenleving, is
onderzocht hoe deze voorzieningen mogelijk gemaakt kunnen worden. Het gaat dan om
drijvende wegen maar ook om parkeervoorziening. Parkeren kan op het land langs de kade,
maar dat gaat ten koste van de zelfvoorzienendheid en toegankelijkheid. Het zou betekenen
dat drijvende woningen slechts dicht bij land geplaatst kunnen worden, want zelfs als de
bewoners autoloos zijn, zijn er altijd gasten met de auto. Het succes van een wijk is ook
afhankelijk van (toegankelijke) openbare ruimte. Hoewel deze voorzieningen niet direct onder
een Nutseenheid worden verondersteld lijkt het slagen van (grootschalig) drijvend bouwen
hier wel degelijk vanaf te hangen. Integratie hiervan in de Nutseenheid biedt
ontwerpmogelijkheden.
Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid benodigde infrastructuur is een voorbeeld ontwerp
gemaakt van een wijk (of wijkonderdeel) van 20 woningen. Wonen op het water betekent nu
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nog vrijstaande woningen wat automatisch leidt tot een lage dichtheid en veel strekkende
meters infrastuctuur. Het is denkbaar dat - als drijvend bouwen grootschaliger wordt
aangepakt - ook andere woontypologien worden toegepast, zoals rijtjeswoningen. Met deze
reden wordt in het eerste ontwerp rekening gehouden met een gemiddelde dichtheid van 15-20
woningen per hectare. In een ontwerp voor de lange termijn wordt rekening gehouden met 30
woningen per hectare. Dit is gelijk aan de woondichtheid van een Vinex-wijk.
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6.4 | Nutseenheid ontwerp (B):
Als rekening wordt gehouden met het toenemen van het aantal woningen en woondichtheid
dan moet er een oplossing voor de auto meegenomen worden. In dit ontwerp is dit gedaan
door een drijvende weg met zijdelings parkeren. Ook wordt er verwacht dat een aantal
(transport) diensten via het water zal toenemen en dat deze infrastructuur en toegankelijkheid
ook goed moet zijn.

6.4.1 | Drijvende weg elementen
Holle betonnen bakken van 50-100m lang, met verdiepte autoweg, voetpad, leidingen als
transport. Langs de weg zijn parkeerplaatsen, twee voor iedere 6 strekkende meters. Een kwart
van het dak is bedekt met zonnecellen.
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6.4.2 | Groenelementen
Een gedeelte wordt niet ontsloten door de drijvende weg, maar door looppaden. Deze
looppaden, evenals kleine pleintjes, worden gemaakt van drijflichamen van EPS met hierop
paden en planten. Bomen kunnen hierin opgenomen worden door bakken te maken met aarde.
Onder het oppervlak zijn voorzieningen geplaatst.

6.4.3 | Stekkers
Tussen de infra-elementen en de woningen bevindt zich een koppelstuk. Het koppelstuk vormt
de toegang tot de woning in de vorm van een bruggetje. De voorzieningen komen via dit
bruggetje de woning binnen.

6.4.4 | Kruispunten
De weg-elementen worden gekoppeld door middel van drijvende kruispunten,.de weg komt
hiervoor weer op maaivel-niveau. Op deze manier ontstaat een compartimentering van de
holle bak drijflichamen. Kruispunten zijn centraal en kunnen dus goed nutsvoorzieningen
onder het dek bergen. Een kruispunt kan ook worden uitgevoerd met een beweegbare brug om
watertransport doorgang te kunnen verlenen.
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6.5 | Voordelen bouwen op het water
Behalve de moeilijkheden van infrastcutuur op het water ontstaan er ook een aantal
interessante mogelijkheden die ruimte moeten krijgen in het ontwerp voor de nutseenheid.
-Vervoerbaarheid van een heel huis. Door de nutseenheid zo te ontwikkelen dat er een (bijna)
universele ‘alles-in-één-stekker’ per woningaansluiting is kunnen woningen eenvoudig
losgekoppeld worden en verplaatst worden. Wat hiermee bereikt wordt is dat grond en
gebouw niet meer afhankelijk van elkaar zijn. Verhuizen naar een andere locatie, maar met het
zelfde huis kan. Andersom; een ander huis, maar dézelfde locatie kan ook, zónder dat het oude
huis afgebroken hoeft te worden.
-Fabrieksproductie. Woningen kunnen in de fabriek geproduceerd worden, omdat
watertransport van het hele huis mogelijk is. Dit geeft voordelen voor bouwkosten en
bouwkwaliteit. Ook is er geen bouwplaatsoverlast meer. Tijdwinst kan behaald worden
doordat vergunningaanvraag trajecten en bouw gelijktijdig kunnen lopen.
-De levensduur van het gebouw en (economisch) potentieel van de locatie zijn losgekoppeld.
Duurzaamheid en economisch voordeel wordt bereikt doordat een gebouw altijd zijn volledige
levensduur krijgt, zonder dat het wordt afgebroken omdat de locatie een andere bestemming
krijgt. Een shoppingmall dat het stadcentrum doet dichtslibben met verkeer kan verplaatst
worden naar buiten het centrum. Een bekend voorbeeld wat drijvend niet zal gebeuren is de
afbraak van de Zwarte Madonna in Den Haag. Dit gebouw is in 2007 afgebroken, omdat de
overheid hier hoogbouw wilde verwezenlijken. De bewoners van dit gebouw vonden dit
gebouw nog lang niet te oud.
-Aanpasbare infrastructuur. Evenals gebouwen kunnen wegen verplaatst worden als blijkt dat
ze overbelast/onbenut worden.
Deze punten bieden zeker grote financiele voordelen, maar het is moeilijk deze voordelen mee
te nemen in berekeningen.
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7 | Uitwerking DNE
Eerder zijn de mogelijke systemen die toegepast kunnen worden in de DNE behandeld.
Besproken is welke van deze systemen toegepast gaan worden. Hierop volgend zijn
ontwerpideeén voor De DNE ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt De DNE gepresenteerd. De
visie van Deltasync op de DNE wordt aan de hand van beelden en teksten besproken.

7.1 | Definitie
De DNE is een concept voor het leveren van nutsvoorzieningen aan drijvende woningen;
waarbij eveneens in de ontsluiting van deze woningen wordt voorzien. Uitgangspunt is dat
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame methodes. De DNE is geen vastomlijnd
product, afhankelijk van de locale situatie wordt de DNE ingericht. De DNE heeft meer weg
van een toolbox; voor een bepaalde situatie worden onderdelen gekozen die toegepast worden
in de DNE. Het gaat echter verder; de DNE herbergt een dienst. Een stichting of een bedrijf is
eigenaar van De DNE’s en exploiteert deze. Gebruikers betalen een periodiek bedrag voor het
gebruik van de eenheden. Voor een indiviuele gebruiker vervaagt hiermee het onderscheid met
de reguliere nutsvorzieningen. Dit vergroot de haalbaarheid.
De DNE
•

Levert nutsvoorzieningen aan drijvende woningen

•

Ontsluit drijvende woningen

•

Maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame systemen

•

Is een dienst

•

Dient te renderen

7.2 | Toe te passen systemen
[1] Plug’n’play aansluiting. Het uitgangspunt van de DNE is dat veschillende woningen
gemakkelijk kunnen aansluiten op de voorzieningen. De aansluiting zal worden gemaakt met
behulp van flexibele leidingen, zodat woningen slechts minimale aanpassing behoeven om te
kunnen worden aangesloten.
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[2] Geïntegreerde leidingen. Leidingen worden slim geïntegreerd in de drijvende
wijkontsluiting, zodat verkeersstromen worden gecombineerd met de stromen van de
voorzieningen (water/energie/electriciteit).
[3] Doorlatende verharding. Het oppervlak is voorzien van kiertjes zodat het regenwater kan
worden opgevangen. Hierdoor kan het worden hergebruikt of via de helofytenfilters afvloeien.
[4] Membraanbioreactor. Afvalwater kan worden gescheiden in verschillende stromen
(afhankelijk van woning). Het zwarte water, afkomstig van toilet, wordt met een membraanbioreactor (MBR) gezuiverd, gefilterd en vervolgens geloosd. Indien de woningen er op
aangepast zijn kan het grijswater, dat minder vervuild is, afzonderlijk worden gezuiverd. Dit
gebeurd met een plaatselijk helofytenfilter, dat tevens een mooie voortuin of park kan vormen.
[5] Directe Nanofiltratie. Drinkwater wordt verkregen uit gezuiverd oppervlaktewater. Door
middel van directe capillaire nanofiltratie kan het water uit een plas of rivier vaak rechtstreeks
(afhankelijk van aanwezige waterkwaliteit) gezuiverd worden. Het drinkwater wordt slim
opgeslagen in een grote flexibile zak die zich onder het wateroppervlak bevindt.
[6] Koude- en warmteopslag. De warmtelevering wordt verzorgd door KWO (Koude Warmte
Opslag). Uit een warme bron wordt water onttrokken. De warmte van dit water wordt in een
warmtepomp gebruikt om een ander circuit te verwarmen. Op deze wijze wordt warm
tapwater en warm water voor de CV geleverd. Het water uit de warme bron is na het passeren
van de warmtepomp een aantal graden kouder. Dit water wordt opgeslagen in de koude bron.
In de zomer wordt de cyclus omgekeerd en verzorgd het systeem in de koude vraag van de
woningen. Dit systeem kan geoptimaliseerd worden door gebruikt te maken van een
aanvullende warmtebron, zoals het oppervlaktewater.
Warmtepompen zijn zeer efficient omdat geen energie wordt opgewekt, de energie is al
aanwezig in de bodem. Een warmtepomp verplaatst slechts energie.
[7] Onderwateropslag. Gezuiverd drinkwater kan tijdelijk worden opgeslagen in een flexibele
zak onder het wateroppervlak. Hierdoor wordt ruimte en bouwmateriaal bespaard.
[8] Windturbine meerpaal. De energyball is een kleinschalige windmolen. Het systeem is
geschikt om geplaatst te worden op woningen en op bijvoobeeld lantaarnpalen. Bij de DNE
worden zij handig gecombineerd met de meerpalen. Een energyball voorziet in 10 tot 15% van
de elektrische energiebehoefte van een woning.
[9] Zonne-overkappingen. Een deel van de benodigde energie voor de woningen wordt
opgewekt met behulp van PV-panelen. De panelen worden geplaatst als overkappingen en op
de daken van de woningen. De exploitant least de daken van de woningen.
[10] Helofytenpark. Grijs water kan worden gefilterd met helofyten. In combinatie met andere
gewassen kan dit filter worden ingericht als park
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8 | Ontwikkelingsagenda DNE
In dit hoofdstuk zal worden uiteengezet hoe de DNE zich in de komende jaren zou moeten
ontwikkelen. De bijdrage van de DNE aan het ontwikkelen van een volgroeide flexibele
woonmarkt wordt hierbij geschetst. Gezien de problemen bij recente projecten zoals IJburg en
Maasbommel rondom de status van kabels en leidingen, heeft een zelfvoorzienende
nutseenheid de potentie de drijvende woonmarkt een impuls te geven. De DNE zal een aantal
fasen doorlopen waarin het uitgroeid van het huidige conceptuele niveau, naar een
volwaardige markt waar een aantal commerciële partijen verschillende types DNE’s leveren
voor een veelheid aan projecten. Deze fasen kunnen als volgt worden gekenmerkt.
1. Conceptontwikkeling
2. Pilotprojecten
3. Expansie
4. Stabilisatie: volgroeide markt
De marktomvang kan worden beschreven door middel van een S-curve voor technologie
diffusie waarbinnen de grootste versnelling optreedt in de 3e fase.

Markt
omvang

Concept

Pilot
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8.1 | Conceptontwikkeling
In dit rapport is het concept van de DNE ontwikkeld. De verschillende componenten van de
DNE zijn in kaart gebracht en in een ontwerp samengebracht. Om de stap te zetten naar een
eerste pilotproject zijn een aantal zaken nodig.

8.1.1 | Business case
Om financierders te interesseren voor de verdere ontwikkeling van de DNE zou conventionele
verstedelijking wat betreft kosten en opbrengsten, vergeleken moeten worden met drijvende
verstedelijking met behulp van een DNE. Hierin dient onderscheid gemaakt te worden tussen
investeringskosten en exploitatiekosten die door middel van een Netto Contante Waarde
berekening met elkaar worden vergeleken. De volgende aspecten dienen hier minimaal in
meegenomen te worden.

Investeringskosten

Exploitatiekosten

Conventionele Verstedelijking

Flexibel Waterwonen

Verwervingskosten locatie

Gebruiksrecht locatie

Landaanwinning

Investeringskosten DNE

Bouw- en woonrijp maken

Installatiekosten DNE

Voorzieningen en ontsluitingen

Installatiekosten DNE

Bouwkosten

Bouwkosten

Rioolrecht

Operationele kosten DNE

Zuiveringsheffing

Operationele kosten DNE

Gas, water en licht

Operationele kosten DNE

Zoals de tabel laat zien vervangt de aanleg van een DNE een aantal activiteiten bij
conventionele verstedelijking. Bij conventionele verstedelijking dient eventueel land te worden
aangewonnen, zand worden aangebracht, voorbelasten, bouw- en woonrijp maken, en
voorzieningen te worden aangelegd. Al deze activiteiten worden bij flexibel waterwonen in
principe vervangen door de aanleg, installatie en het koppelen van DNE’s.
Wat betreft de exploitatiekosten komen de operationele kosten van de DNE in de plaats van
een aantal lasten zoals rioolrecht en zuiveringslasten. Aanbevolen wordt in een vervolgstadium
deze twee ezaken goed met elkaar te vergelijken met een kosten-baten analyse

8.1.2 | Financierders benaderen
De resultaten uit de businesscase kunnen worden vastgelegd in een prospectus waarmee
financierders worden benaderd voor de verdere technische ontwikkeling van de DNE. Dit
kunnen subsidieverleners zijn zoals Senter Novem, innovatieve bouwbedrijven,
energiemaatschappijen of investeerders die kansen zien in locatie ontwikkeling op het water in
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het centrum van grote steden. De verdere technische ontwikkeling zou kunnen worden
ondergebracht in een daar speciaal voor op te zetten bedrijf.

8.1.3 | Detailontwerp DNE
Nadat investeerders zijn gevonden zou de DNE technisch verder moeten worden uitgewerkt.
Dit betekent een detailontwerp van de DNE, een detailontwerp van de componenten zoals
drinkwaterzuivering en energievoorziening, specifieke kostenberekeningen en
bouwtekeningen. De DNE moet modulair en schaalbaar zijn zodat het systeem toepasbaar is
voor een veelheid aan situaties. Andere activiteiten in deze fase zijn: het opstellen van
handleidingen voor aanleg, beheer en onderhoud van de DNE; het opstellen van een
monitoring en evaluatieplan, een bewonershandleiding; en het opstellen van een
communicatie- en trainingsplan om alle betrokken partijen te informeren over de DNE.

8.2 | Pilotprojecten
Nadat de DNE technisch volledig ontwikkeld is, dienen locaties gevonden te worden waar de
DNE in combinatie met drijvende gebouwen kan worden toegepast. Van groot belang hierbij is
het vinden van locaties waar de wet- en regelgeving soepel wordt toegepast om innovatie te
faciliteren.

8.2.1 | Zoeken van nichemarkten
De flexibiliteit van het waterwonen komt pas goed tot zijn recht als er een zekere schaalgrootte
van de markt is bereikt. In dat geval zijn er voldoende locaties en drijvende woningen op de
markt voor een dynamische markt. Dit zal bij de eerste pilotprojecten echter nog niet het geval
zijn. Het onafhankelijk verhandelen van locatie en woning zal nog nauwelijks plaatsvinden
vanwege het geringe aanbod. Het is dan ook zaak in het beginstadium nichemarkten te vinden
waar waterwonen zelfs zonder het bestaan van een volwaardige markt grote voordelen biedt.
Een voorbeeld hiervan is de verstedelijking van oude havens die hun scheepvaartfunctie kwijt
zijn geraakt zoals sommige stadshavens in Rotterdam. Het dempen van deze havens is zeer
kostbaar en wordt opgevat als een verlies van cultuurhistorische waarde. Andere kansrijke
nichemarkten zijn tijdelijke huisvesting, van bijvoorbeeld studenten, gastarbeiders en
seizoenwerkers en tijdelijke accommodatie bij grote evenementen.

8.2.2 | Evalueren, leren en verbeteren
Bij de eerste pilotprojecten zal een kleine groep experts en voorlopers zich bezig houden met de
technologie. De eerste bewoners die er gebruik van maken zullen naar alle waarschijnlijkheid
een pioniersmentaliteit hebben en/of een grote motivatie om in hun persoonlijk leven iets te
doen met duurzaamheid. Het doel is echter dat flexibel waterwonen ‘mainstream’ wordt. Dit
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zal alleen gebeuren als grote groepen ontwikkelaars, installateurs, nutsbedrijven, gemeentes en
bewoners kennis nemen van de mogelijkheden van de DNE, als ze er het nut van inzien en
ermee leren werken. De DNE zal dan ook nauwkeurig moeten worden geëvalueerd en worden
verbeterd tijdens deze fase. Daarnaast zullen de betrokken partijen moeten worden
geïnformeerd over de mogelijkheden en het nut. Tevensmoeten zij worden opgeleid om met de
DNE te werken. Dit is een sociaal leerproces dat de volgende stap in de ontwikkeling mogelijk
kan maken.

8.3 | Expansie
Zodra de eerste pilotprojecten succesvol zijn uitgevoerd en grote groepen belanghebbenden
bekend zijn met de mogelijkheden van de DNE en in staat zijn ermee te werken, zullen vele
commerciële partijen kansen zien in deze snel groeiende markt. Dit kunnen zowel nieuwe als
bestaande partijen zijn. Deze partijen zullen hun eigen versie van de DNE op de markt
brengen.Concurrentie tussen de verschillende types DNE’s op het gebied van prijs en kwaliteit
zal optreden. Ook vele gemeentes zullen de mogelijkheden inzien van waterwonen. Hierdoor
groeit de mark nog verder. Deze periode wordt gekenmerkt door een zeer grote dynamiek en
variëteit. Grote wijzigingen in de DNE’s treden op. Van de vele verschillende systemen zal een
beperkt aantal de uiteindelijkeconcurrentieslag winnen.

8.4 | Stabilisatie
Na de snelle expansiefase onstaat er een volgroeide markt voor flexibel waterwonen. Doordat
deze markt minder snel groeit dan in de vorige fase, blijft er een beperkt aantal dominante
systemen over die door commerciële leveranciers worden geleverd. Deze leveranciers zullen
zich verenigen in een branchevereniging die zich zal bezighouden met het vastleggen van
standaarden, richtlijnen, handleidingen,kwaliteitsystemen en uitwisselbaarheid. Hierdoor
stabiliseert de ontwikkeling van de DNE. Veranderingen treden nog steeds op, maar dit zijn
veelal incrementele verbeteringen waarbij de werking van de DNE niet fundamenteel
verandert. De markt is met name gericht op optimalisatie. Tijdens deze fase kan ook een
verdere groei en export naar het buitenland plaatsvinden.

WATERBASED URBAN DEVELOPMENT

