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Samenvatting
(Inter-)nationale problematiek en aanleiding
Water staat mondiaal zeer in de belangstelling: door klimaatverandering ontstaat een steeds grotere dynamiek in
de afwisseling van wateroverlast en droogte, met extremen die in toenemende mate zorgen voor wereldwijde
overstromingen (recent zowel in winter als zomerperioden) en langdurige en hevige droogte. Problemen doen
zich voor op het gebied van waterveiligheid en de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit
(voor drinkwater, landbouwproductie, natuur, recreatie en gezondheid). Nederland wil haar onderscheidende
kennispositie op dit gebied beter benutten, leidend tot nieuwe oplossingen voor deze maatschappelijke
uitdagingen en een verbeterde internationale (export-) positie en economische groei. Met de uitvoering van
integrale watermaatregelen als waterberging en retentie en droogtebestrijding, zijn zeer grote economische
belangen gemoeid.
Ambitie WaterNexT: oprichting van een open-innovatiepraktijk
Inspelend op de (inter-) nationale dynamiek en urgentie hebben de kennisinstellingen Wageningen UR, UT en RU
en een aantal waterschappen uit Oost Nederland, krachten gebundeld om deze innovatieve producten te
realiseren. Het initiatief heeft geleid tot de oprichting van WaterNexT, een open-innovatie netwerkorganisatie,
waarin behalve de drie kennisinstellingen en waterschappen wordt samengewerkt met provincie en het
bedrijfsleven in de regio.
Daar waar West-Nederland een marktpositie genereert op de lage delta’s en kustverdediging/waterveiligheid,
zet de regio Oost-Nederland in op de Hoge Delta, met waterberging en retentie t.b.v. droogteproblematiek en
het realiseren van een klimaatrobuuste regio. Hiermee wil Oost Nederland een economisch interessante
exportpositie verwerven op een mondiale markt van dichtbevolkte Hoge Deltaregio’s.
Producten voor Klimaatbestendigheid en Water- en Energie in de Hoge Delta
WaterNexT heeft haar focus op de Hoge Delta in Oost-Nederland, met de nadruk op rivier- en
watersystemen in het achterland. De problematiek is vooral ingegeven door droogte,
waterzekerheid (waterverdeling), waterkwaliteit, energie en grondstoffen. Verwacht wordt dat
als gevolg van klimaatverandering gemiddelde neerslag met 30 % gaat dalen tot 2050, wat een
structureel neerslagtekort geeft en tot grote droogteschade (20 % van opbrengst) leidt. De
Hoge Delta is niet in staat om de eigen lokale zoetwatervoorziening duurzaam te waarborgen.
Tegelijkertijd wordt, bij pieksituaties, de wateroverlastproblematiek afgewenteld op de Lage
Delta met hoge reguleringskosten. Deze onevenwichtige situatie vraagt om nieuwe
oplossingen en producten. Zowel in Nederland als ook in dichtbevolkte deltaregio’s
wereldwijd, bestaat een enorme behoefte aan oplossingen en innovaties op gebied van waterzekerheid, kwaliteit, en -verdeling. Deze problematiek vertegenwoordigt zeer omvangrijke economische belangen en een
grote internationale markt. Op deze mondiale markt willen de consortium partijen een groeiende marktpositie
creëren. Vanuit het innovatie-netwerk WaterNexT is daarom het project Water-Rijk gedefinieerd voor een
duurzame systeemoplossing voor regionale droogteproblematiek. Centraal staat daarin het vasthouden van
water in een overschotsituatie, en benutting t.a.v. droogtebestrijding. Het project genereert hierbij producten op
gebied van: combinatie van berging en retentie, waterzuivering, duurzame energievoorziening en
nutriëntenscheiding en terugwinning.
Doelstelling en producten van Project WATER-RIJK
De in dit voorstel ontwikkelde integrale systeemaanpak ten aanzien van waterzekerheid en kwaliteit biedt een
scala aan nieuwe innovatieve diensten en producten, die (inter-)nationale en regionale economische waarde
genereren. De producten (waterberging/retentie, dynamische sensoren, waterzuivering, nutriëntenwinning, en
ecosysteemdiensten als lokale groene energieproductie) spelen in op grote knelpunten m.b.t. klimaatverandering,
wateroverlast en droogte en druk op de mondiale grondstoffen- en energievoorziening en bieden zowel op gebied
van waterzekerheid en waterverdeling als op de waterkwaliteit (zuivering) een oplossing. Tevens wordt met de
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nutriëntwinning ingespeeld op mondiale fosfaattekorten en wordt een oplossing voor lokale groene
energieproductie geboden. De betrokken MKB partijen uit de Regio kunnen met deze producten zowel een
regionale, nationale en internationale markt bereiken met toenemende omvang en urgentie en een positie gaan
innemen in deze mondiale problematiek.
Nieuw te vermarkten producten
Het project WATER-RIJK draagt bij aan de economische groei en positie van de regio, met
onderscheidende producten t.b.v. het watersysteem en de waterketen, gezondheid en economie van
o.a. de landbouw in de regio en leefomgevingskwaliteit. Hiertoe worden innovatieve producten
ontwikkeld voor droogtebestrijding en waterveiligheid/overlast, bestaande uit een
• Hydrologisch systeem voor waterberging, retentie & recovery;
• Sensoren en (ver) voorspellende weersvoorspellingen t.b.v. droogte- en wateroverlastveiligheid maatregelen;
• Innovatieve bio cascade waterzuivering;
• Duurzame energieproductie en nutriëntenterugwinning (o.a. fosfaat);
• Tools voor directe en integrale gebiedsontwikkeling, keuzeafwegingen milieu-effecten,
saldering, PPP- verdienmodellen en arrangementen, Groen-blauwe diensten en nieuw
agrarisch ondernemerschap.
Behalve kostenbesparing en schadebeperking, kan de ontwikkelde aanpak en technologie, waterkwaliteit en
waterzekerheid genereren ten behoeve van landbouw, natuur en recreatie en tevens een bijdrage leveren aan
het toenemende delfstoffentekort (met name fosfaat) en duurzame energieproductie. Met de 2e generatie
waterzuivering kunnen gezondheidsschadelijke effecten door hormonale of medicijnvervuiling (incl. antibiotica)
in het oppervlaktewater worden gereduceerd.
Maatschappelijke baten
Project Water-Rijk streeft naar een innovatieve inrichting van een klimaatbestendig watersysteem in OostNederland Delta waarin watertekorten en wateroverschotten zo veel mogelijk worden uitgebalanceerd door
retentie van water in de regio. Schade door wateroverlast wordt beperkt en het gebiedseigen gezuiverde water
wordt gebruikt om in droge periodes lokale watertekorten aan te vullen voor landbouw- recreatie en
natuurgebieden en eventueel voor de watervoorziening van het omliggende stedelijk gebied. Afhankelijkheid van
hoger gelegen gebieden en afwenteling van overschotten naar de Lage Delta wordt hiermee geminimaliseerd.
Hiernaast wordt door de koppeling van bio-cascade waterzuivering en energie, duurzame groene energie
opgewekt, opgeslagen (warmte-koude opslag) en terug geleverd aan het net. Hiermee kan mogelijk niet alleen
omwonenden en zakelijke gebruikers van water worden voorzien, maar ook van lokaal geproduceerde groene
energie. In de omgeving van het Park kunnen eventueel 160.000 mensen worden voorzien van groene energie.
Park Lingezegen En Alliander als Launching Customer en Validatie-proeftuin
Park Lingezegen – een nieuw aan te leggen park tussen Arnhem en Nijmegen - dient als validatie-proeftuin voor
het project Water-Rijk. De innovatieve oplossingen en producten worden door Park Lingezegen (water en energie
in gebiedsontwikkeling) en Alliander (nieuwe business model voor lokale groene energievoorziening en
productie) als launching customer getoetst en gevalideerd, waarmee gelijktijdig de oplossingen en producten ten
goede komen aan de ontwikkeling van het park Lingezegen, en de gestelde doelen. Hierin staat “Het Waterrijk”,
als berging- en retentiegebied centraal, en “Het Landbouwland, de Buitens” en “Bergerden” als energie-lokaties,
echter de producten zullen in het gehele park een bijdrage leveren aan de doelen van het Park. Het Park krijgt
hiermee, behalve de doelen van waterberging en natuurfunctie tevens een nieuwe economische functie als
energie en werklandschap. Hiermee wordt in het park nieuwe werkgelegenheid geschapen (agrariërs: biomassa,
warmte-koude opslag, groen-blauwe functies, recreatieve functies en ondernemerschap, energielevering (o.a.
wind, zon, biomassa-vergassing)).
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Marktpotentie en economie: te realiseren omzet en werkgelegenheid
Met Water-Rijk wordt een substantiële markt gerealiseerd met toename van werkgelegenheid bij lokale MKB- en
adviespartijen. Werkgelegenheid toename wordt geschat, op een duurzame werkgelegenheid van in totaal
ongeveer 50 arbeidsplaatsen in de regio, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Hiernaast wordt het Park
Lingezegen een water-en energiepark, wat behalve de natuur, water en recreatieve doelen ook nieuwe
economische functies krijgt (energiewinning) en daarmee werkgelegenheid realiseert. Het doel hierbij is om het
Park energieleverend te laten zijn voor 160.000 inwoners, die in en om het Park wonen. Alliander wordt hiermee
versterkt in het realiseren van een nieuw business model voor lokaal geproduceerde energie en flexibilisering
energiemarkt m.b.t. productie en (terug-)levering.
Producten

Partner

Potentiële marktwaarde

1a.Waterberging –
retentiesysteem

Alterra, Wageningen Universiteit,

1b. Dynamische Sensoren- en
besturingssystemen,
voorspellingen waterbeheer

Eijkelkamp, Meteoconsult

2.Biocascade Waterzuivering

B-Ware, M-Ware, groene
zuiveringsinrichting, ijzerbed,
micro-biotechnologie
M-ware, algentechnologie telers
Park Lingezegen,
(oogst biomassa), Recreatieve
ondernemers
Optimal Planet (BIOSAFE)
Agrarisch ondernemers Park
Lingezegen (IntraTuin, Stichting
Doornik, St. Landwaard…

2 M€/jr
Aanleg watersysteem voor
berging, retentie en recovery
2 M€/ jr verkoop sensoren,
risicokaarten en neerslagvoorspellingen, opdrachten en
services
5 M€/ jr

3. Nutriëntenfabriek en
energieproductie, incl microorganismen vermarkting,
biomassa of biobased economy
4. Tools voor directe en
integrale milieu-afwegingen en
saldering, verdienmodel voor
landschaps-en
gebiedsontwikkelingen, Groenblauwe diensten
Lokale energie business model
Alliander

Alliander, groei marktpositie,
dynamische meters voor afname en
toelevering aan het net

Werkgelegenheid
in de regio
6 fte

10 fte

10 fte

5 M€/ jr

10 fte

3 M€/ jr

9 fte

2 M€/ jr

5 fte

Werkgelegenheid over de jaren
In de loop van het programma worden medewerkers van de kennisinstellingen overgedragen aan de MKB
partners. Hiernaast neemt de werkgelegenheid in Park Lingezegen toe, door het creëren van bedrijvigheid m.b.t.
de blauw-groene diensten en agrarisch ondernemerschap op gebied van waterretentie, waterzuivering,
natuurbeheer en biodiversiteitsdiensten, energievoorziening en productie (o.a. biomassa), warmte- koude opslag
in het park, biomassa vergassing en recreatieve ondernemingen rondom de recreatieplas in het Waterrijk
(“Recreatieboulevard”) etc. Parallel hieraan wordt Spinoff microbiologie als start-up gelanceerd, die microorganismen produceert en levert t.b.v. waterzuivering en energie-opwekking. Eijkelkamp kan met de dynamische
sensoren een nieuwe internationale afzetmarkt van waterberging + retentie aanboren, evenals dat geldt voor
MeteoConsult met meer lange termijn weersvoorspellingen die een goede planning van watervasthouden en
afvoeren mogelijk maken. Alliander groeit vanwege een nieuw business model, waarbij meer dynamiek en
flexibiliteit ontstaat voor consumenten en zakelijke klanten om zowel energie af te nemen als ook te leveren aan
het Net. Alliander heeft producten in de maak, die deze dynamiek met een goed meet-en monitoringssysteem
met keuzeopties in de markt zet. Deze producten krijgen met het ontstaan van lokale energiecoöperaties een
vergrootte afzetmarkt.
De totale werkgelegenheidsgroei in de regio wordt daarmee geschat op ongeveer 50 arbeidsplaatsen, van zowel
productie, verkoop en onderhoud van de water-en energiegerelateerde producten.
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Topsectoren en NWO
Met de totstandkoming van het consortium WaterNexT en project Water-Rijk
Water Rijk met grote internationale
afzetmogelijkheden, zal de relatie worden gelegd met de Topsector Water. Binnen
Binnen de topsector worden publiek
publiekprivate consortia gestimuleerd om hun gezamenlijke propositie internationaal te versterken. Het huidige project
voldoet aan deze eisen en speelt in op de prioriteiten “building with nature” en klimaatadaptatie,
watertechnologie en deltatechnologie.
Met de totstandkoming van het consortium zal getracht worden, via deze Topsector incentives, een multiplyer
op eigen investeringen en evt toe te kennen EFRO middelen te verwerven en hiermee een boost te genereren op
verdere positieversterking van de Nederlandse aanpak van mondiale Hoge Delta’s. Daar waar West
West-Nederland
inzet op de Lage Delta, zullen de regionale partners in Oost-Nederland
Oost
inzetten op een marktpositie en het (inter(inter
)nationale perspectief van de Hoge Delta.
Delta
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1. WaterNexT Innovatiepraktijk voor water- en energie-innovatie: Water-Rijk
Stakeholders: Radboud Universiteit (IWWR), Alterra , B-Ware, Park Lingezegen, Eijkelkamp, MeteoConsult,
Alliander, Optimal Planet, (eventueel latere fase: micro-biotechnologie spin off RU, die gestart wordt vanuit het
project).

1.1 Aanleiding en perspectief
1.1.1 Marktvraag, benodigde technologie en focus
Alle Water-Rijk producten zijn opgezet om aan een grootschalige en urgente vraag van de markt te kunnen
voldoen. Met een groot aantal potentiele marktpartijen (nationale en in kleine mate internationale) is contact
gelegd over de beoogde ontwikkeling. Hieronder vallen partijen als Staatsbosbeheer, DLG, provincie,
waterschappen en RWS. De technologie is toepasbaar in diverse regio’s in Nederland en wereldwijd te
exporteren en te vermarkten. Als de producten aan hun vraag voldoen, voorzien deze partijen deze producten
afnemen.
Afnemers en mogelijke launching customers voor de beoogde producten zijn:
1. Natuur- en waterbeheerders en betrokken overheden die verantwoordelijk zijn voor het behalen van
natuur- en waterdoelen (waterschappen, provincie, gemeenten (waterketen, recreatiewater), DLG,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer);
2. RWS: combinatie van civiel technische projecten met waterretentie/ recovery – systemen, inzet
BIOSAFE, sensortechnologie voor monitoring en remote sturing;
3. Grondstoffenleveranciers en verwerkers (nutriëntenwinning);
4. Energiesector: (energieleverende waterzuivering);
5. Landbouworganisaties (LTO, DLG), agrariërs met extra mogelijkheden m.b.t. mineraalhuishouding en
uitbreiding /intensiveren/optimalisatie van het bedrijf, ”waterhouderij” producten, groen-blauwe
diensten en overige ecosysteemdiensten;
6. Bio-based economy ondernemers;
7. Recreatie-exploitanten;
8. Projectontwikkelaars.

1.1.2 Probleemstelling, vraag en Focus Water-Rijk
Het klimaat in Nederland verandert. De zeespiegel stijgt en de afvoeren van de rivieren nemen toe. De vorige
eeuw is wereldwijd de temperatuur gemiddeld gestegen met 0,7 graden C, in Nederland met 1 graden C. De
komende tientallen jaren wordt verwacht dat er:
Steeds vaker extreem warme en droge zomers voorkomen;
Meer hevige buien met wateroverlast als gevolg voorkomen;
Piekafvoeren van de grote rivieren toenemen, maar in droge tijden zullen ook steeds vaker situaties met
extreem lage afvoeren voorkomen.
Het klimaatrobuust maken van een regio door adaptatiemaatregelen ten behoeve van het voorkomen van
wateroverlast en droogtebestrijding is een mondiale prioriteit met grote economische en maatschappelijke
gevolgen, zowel op gebied van waterzekerheid, waterverdeling en de waterkwaliteit. Zoet water is nodig voor
economische functies als landbouw en de voedselvoorziening voor grote groepen mensen, naast recreatieve
(economische) functies en heeft daarnaast grote gezondheidsimplicaties (drinkwater, hittestress in steden). Een
deel van de droogte problemen wordt veroorzaakt door de huidige interventies in het watersysteem. Overtollig
water wordt in de regel snel afgevoerd naar lager gelegen gebieden in plaats van dat water gebufferd wordt voor
periodes van watertekorten. De mogelijkheden voor opvang en bergen van water zijn afhankelijk van de positie
8

binnen een hydrologisch systeem. Landbouw risico’s van droogte en waterretentie (berijdbaarheid,
productieverlies) zijn zeer groot. Een tweede risico bij waterberging of opslag, is de kwaliteit van het water.
Retentiewater wordt dusdanig belast met nutriënten en andere ongewenste stoffen (fosfaat, nitraat, anaërobe
organische belasting en blauwalggroei en emissie van hormoon- en medicinale (rest)stoffen uit de bemeste
bodem), waardoor een veilig vervolggebruik van dit water niet mogelijk is en schade ontstaat aan landbouw,
natuur en gezondheid.
Ons oppervlakte- en grondwater is steeds vaker vervuild door nutriënten en hormonen/medicijnresten, met
ophoping in onze leefomgeving (flora, fauna, water, bodem) en in de bevolking (o.a resistentie- en
vruchtbaarheidseffecten). Pas wanneer de kwaliteit (via waterzuivering) voldoende gegarandeerd kan worden
voor de verschillende waterfuncties, kan de retentie van gebiedseigen water ten behoeve van droogtebestrijding
effectief en veilig zijn.
Zuivering en Energie
Vanwege de lage toegestane concentraties van fosfaat of hormonale/medicinale componenten in het water, is
een bio-cascade van zuiveringsmaatregelen nodig om concentratie en zuivering, ook commercieel interessant te
maken. Aangezien fosfaat mondiaal een steeds schaarser erts geworden is, wordt het bovendien commercieel
interessant om deze zuivering te koppelen met het oogsten van de ingezette waterplanten voor energieproductie
en de terugwinning van fosfaat en nitraat uit planten en behandelde waterbodem. Op deze wijze wordt
hydrologische klimaatbestendigheid gekoppeld aan verbetering van de water-kwaliteit en commerciële winning
van nutriënten en energie. Door deze koppeling ontstaat een nieuw economisch renderend watersysteem wat
meer effectief wordt benut en schade van waterberging of droogte beperkt. Hierbij kan tevens een additionele
omzet gegenereerd worden door Energie-productie en nieuwe mogelijkheden voor Agrarisch ondernemerschap.

Waterextremen (klimaatverandering)

overschot
(overstroming)

waterkwantiteit

tekort
(droogte)

waterberging
retentie
(locatiekeuze)

slechte
waterkwaliteit

aanvoer
(keuze)

natuurlijke
waterzuivering
(2e generatie)
product
energie

terugwinning
nutriënten / energie
waterzekerheid
/
veiligheid

natuur

stedelijk
gebied

landbouw

recreatie

energie /
delf
stoffen

GOVERNANCE

grond
bank

projectontwikkel
ing

advies
voor
lichting

Figuur 1: projectfocus en doelstelling
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2. Unieke combinatie van kennis en bedrijvigheid binnen de regio op gebied
van Water en Energie, met implicaties voor de sectoren Agro Food, Life Science
en Technology
2.1 Ambitieuze innovatie opgave
Zowel in Nederland als ook in dichtbevolkte deltaregio’s wereldwijd, bestaat een enorme behoefte aan
oplossingen en innovaties op gebied van waterzekerheid, -kwaliteit, en -verdeling. Deze problematiek
vertegenwoordigt zeer omvangrijke economische belangen en een grote internationale markt. Vanuit het
innovatie-netwerk WaterNexT is daarom het project Water-Rijk gedefinieerd voor een duurzame
systeemoplossing voor regionale droogteproblematiek. Centraal staat daarin het vasthouden van water in een
overschotsituatie, en benutting t.a.v. droogtebestrijding. Het project genereert hierbij producten op gebied van:
combinatie van berging en retentie, waterzuivering, nutriëntenscheiding en terugwinning en een duurzame
lokale energievoorziening.

2.2 Blijvende samenwerking binnen WaterNexT innovatie-netwerk
Inspelend op de (inter-) nationale dynamiek en urgentie hebben de kennisinstellingen Wageningen UR, RU en UT
en een aantal waterschappen uit Oost Nederland, krachten gebundeld om deze innovatieve producten te
realiseren. Het initiatief heeft geleid tot de oprichting van WaterNexT, een open-innovatie netwerkorganisatie,
waarin behalve de drie kennisinstellingen en waterschappen wordt samengewerkt met provincie en het
bedrijfsleven in de regio en van waaruit PPS-projecten worden gegenereerd met urgentie en toegevoegde
waarde in de regio.
Producten voor Klimaatbestendigheid en Water- en Energie in de Hoge Delta
WaterNexT heeft haar focus op de Hoge Delta in Oost-Nederland, met de nadruk op rivier- en watersystemen in
het achterland. De problematiek is vooral ingegeven door droogte, waterzekerheid (waterverdeling),
waterkwaliteit, energie en grondstoffen. Verwacht wordt dat als gevolg van klimaatverandering gemiddelde
neerslag met 30 % gaat dalen tot 2050, wat een structureel neerslagtekort geeft en tot grote droogteschade
(20% van opbrengst) leidt. De Hoge Delta is niet in staat om de eigen lokale zoetwatervoorziening duurzaam te
waarborgen. Tegelijkertijd wordt, bij pieksituaties, de wateroverlastproblematiek afgewenteld op de Lage Delta
met hoge reguleringskosten. Deze onevenwichtige situatie vraagt om nieuwe oplossingen en producten.
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3. Doelstelling

3.1 Algemene doelstelling
Algemeen doel van het project Water-Rijk is het ontwikkelen en testen van een klimaatbestendig regionaal
watersysteem dat representatief is voor delen van Oost-Nederland en in het bijzonder het Bovenrivierengebied.
In dit watersysteem worden regionale watertekorten aangevuld met gebiedseigen schoon water dat in het
gebied is vastgehouden in tijden van wateroverschot en gezuiverd wordt tot een kwaliteit die geschikt is voor
hergebruik. Hiermee vermindert de afhankelijkheid van inlaat uit de Rijntakken. Dit is van belang omdat in de
Knelpuntenanalyse Deltaprogramma Zoetwater (2011) voor het Rivierengebied is berekend dat bij het extreme
klimaatscenario W+ (warm + droge zomers), bij zeer droge zomers de rivierstand van de Rijn zo laag zal zijn dat
de inlaat van rivierwater uit het Pannerdens Kanaal bij het inlaatpunt De Pannerling via de Linge naar Park
Lingezegen niet mogelijk zal zijn. Om hierop te anticiperen zal regionale waterretentie een oplossing moeten
bieden.
Water-Rijk wil de realisatie van deze wateropgave verbinden aan een regionale financieel-economische
doelstelling van het project waarin de baten (vermeden kosten, productopbrengsten, werkgelegenheid)
structureel groter zijn dan de kosten van inrichting en beheer van het watersysteem.
Ook heeft het project als doel om waterretentie en hergebruik te realiseren in samenhang met het beperken van
schade door wateroverlast door extreme neerslag in de regio (het park en zijn stedelijke en landelijke omgeving).
Het Park Lingezegen zal in 2012 de aanbesteding doen voor de aanleg van het waterbergings-en retentie gebied
in deelgebied “Het Waterrijk” (fig 1). De realisatie hiervan is in 2014 voorzien.
Het project past met deze doelstellingen binnen de vigerende Stroomgebiedsvisie voor het
Rivierengebied (Prov. Gelderland, 2003). Omdat Park Lingezegen dient als validatie-proeftuin worden
de ambities van Park Lingezegen als landschapspark voor de 160.000 inwoners versterkt. Het project
Water-Rijk draagt bij aan de economische groei en positie van de regio, met onderscheidende
producten t.b.v. het watersysteem en de waterketen, gezondheid en economie van o.a. de landbouw
in de regio en leefomgevingskwaliteit. Hiertoe worden innovatieve producten ontwikkeld voor het
voorkomen van wateroverlast en bestrijden van droogte, bestaande uit een hydrologisch
modelsysteem voor retentie & recovery, innovatieve groene waterzuivering, duurzame
energieproductie en nutriëntenterugwinning.
Kostenbesparing en nieuwe producten en markten voor de regio
Behalve kostenbesparing en schadebeperking, kan de ontwikkelde aanpak en technologie, schade door
waterextremen (droogte, wateroverlast) beperken en waterkwaliteit en waterzekerheid genereren ten
behoeve van drinkwatervoorziening, landbouw, recreatie en kan het tevens een bijdrage leveren aan
het wereldwijde sterk toenemende delfstoffentekort (met name fosfaat en kalium) en wordt CO2emissiereductie mogelijk maakt door energieneutrale of zelfs energieproducerende systemen te
e
genereren. Met de 2 generatie waterzuivering kunnen gezondheidsschadelijke effecten door
hormonale of medicijnvervuiling (inclusief antibiotica) in het oppervlaktewater worden gereduceerd.
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3.2 Inhoudelijk projectdoel
De in dit voorstel ontwikkelde integrale systeemaanpak ten aanzien van waterzekerheid en kwaliteit biedt een
scala aan nieuwe innovatieve diensten en producten, die (inter-)nationale en regionale economische waarde
genereren. De producten (waterberging/retentie, dynamische sensoren, waterzuivering, nutriëntenwinning, en
ecosysteemdiensten als lokale groene energieproductie) spelen in op grote knelpunten m.b.t. klimaatverandering,
wateroverlast en droogte en druk op de mondiale grondstoffen- en energievoorziening en bieden zowel op gebied
van waterzekerheid en waterverdeling als op de waterkwaliteit (zuivering) een oplossing. Tevens wordt met de
nutriëntwinning ingespeeld op mondiale fosfaattekorten en wordt een oplossing voor lokale groene
energieproductie geboden.De betrokken MKB partijen uit de Regio kunnen met deze producten zowel een
regionale, nationale en internationale markt bereiken met toenemende omvang en urgentie en een positie gaan
innemen in deze mondiale problematiek.
Met de productie en vermarkting van de producten van Water-Rijk wordt een substantiële markt gerealiseerd
met toename van werkgelegenheid bij lokale MKB- en adviespartijen. Werkgelegenheid toename wordt
ingeschat, op een duurzame werkgelegenheid van in totaal ongeveer 50 arbeidsplaatsen in de regio, (hoofdstuk
6).
Nieuwe spin off en MKB
Als resultaat van het Water-Rijk project wordt een nieuw op te zetten Innovatiecentrum opgericht: Spinoff
microbiologie, wat biotechnologische services verleent op gebied van productie van micro-organismen voor
waterzuivering en energieproductie, verkoop van micro-organismen, waterzuiveringssystemen en
energieproductie.
Ontwikkeling Park Lingezegen
Het project Water-Rijk levert een belangrijke bijdrage aan het in ontwikkeling zijnde Park Lingezegen. De
aanbesteding van de aanleg van het waterbergings-en retentiegebied in het Park wordt in 2012 gedaan.
Realisatie van dit waterberging- en retentiegebied in “het Waterrijk” moet in 2014 worden afgerond.
In deze aanlegfase worden gelijktijdig de innovaties op gebied van hydrologiesysteem, waterzuivering,
nutriënten- en energiewinning ontwikkeld, gevalideerd en gerealiseerd. Door innovatieve oplossingen met
betrekking tot waterberging, waterretentie, waterzuivering en nutriënten- en energieterugwinning zet Park
Lingezegen zich in Nederland en daarbuiten op de kaart als innovatief landschapspark. Dit versterkt de ambities
van Park Lingezegen.
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4. Partners
In het projectteam zijn alle facetten van ontwikkeling aanwezig van kennis, kunde naar kassa én alle benodigde
kennisvelden vertegenwoordigd in de projectpartners:
• Radboud Universiteit: groene, biocascade waterzuivering & energie, nutriëntwinning en behandeling
• Alterra/WUR: waterberging & retentie, hydrologiemodelsysteem, wateroverlast- en
droogtemaatregelen
• Park Lingezegen: Realisatie en beheer Park Lingezegen, incl waterberging, retentie, waterzuivering en
nutriëntenfabriek, biomassa productie, met uitvoering en advies door DLG en waterschap Rivierenland.
• B-Ware: advies en uitvoering groene waterzuivering en nutriëntterugwinning
• Optimal Planet: product BIO-SAFE (reeds als kernproduct op de markt en gebruikt bij o.a. RWS), wordt
uitgebreid tot een afwegingsinstrument voor directe effecten en integrale gebiedsontwikkeling met
doorrekening van scenario-keuzen.
• Eijkelkamp: slimme sensoren t.b.v. koppeling waterberging & retentie systeem
• MeteoConsult: lange termijn weer-en watervoorspellingen voor hydrologisch systeem voor
waterberging/retentie combinatie
• Alliander: launching customer, product- marktontwikkeling lokale groene energievoorziening, nieuwe
business modellen voor afname – toelevering aan het energienet, nieuwe productafzet voor de hieraan
gerelateerde apparatuur die Alliander in de markt zet.
Spinoff microbiologie: Als resultaat van het Water-Rijk project wordt een nieuw op te zetten Innovatie &
servicecentrum opgericht: Spin-off microbiologie , wat biotechnologische services verleent en productiecapaciteit
en technologie biedt op gebied van de productie van micro-organismen voor waterzuivering en energieproductie,
verkoop van micro-organismen, waterzuiveringssystemen en energieproductie.

4.1 Bewezen track record en complementariteit in de samenwerking
In het voorstel Water-Rijk wordt voor een van oudsher maatschappelijke sector van waterbeheer, natuur en
energievraagstukken een combinatie gemaakt met de productontwikkelingservaring van private partijen.
In plaats van natuur – water – energie te zien als maatschappelijke kostenplaats, worden nieuwe economische
functies en vermarktbare producten op gebied van hydrologie, waterzuivering (technologie), sensortechnologie,
nutriëntwinning (concentratie en opwerking) en energie-opwekking vanuit biomassa (biobased economy), winden zonne-energie (“solar”) centraal gesteld.
Deze producten en bijgaand marktperspectief en exportpositie gaan gerealiseerd worden in en om het Park
Lingezegen. Dit Park wordt vervolgens niet alleen een landschaps- natuur- en recreatiepark, maar creëert
economische functies in het Park, die de maatschappelijke kosten kunnen reduceren of voor een nieuw
financieringsmodel kunnen zorgen. De aanwezige private partners leveren hiermee een complementaire bijdrage
aan deze publieke partijen.
De partners zijn niet alleen complementair in deze rollen van publiek-private doelen, maar realiseren hiermee
ook een van oudsher gescheiden innovatie-wereld van de kennisdomeinen ecologie – water en economische en
technologische producten.
Mogelijk kan het project indirect zelfs een positief effect op de gezondheid hebben. Omdat de groene
waterzuivering tevens bijdraagt aan de stroming en zuiverheid van het water, wordt tevens een bijdrage geleverd
aan het gezondheidsprobleem, samenhangend met een toename van muggen/knoeten in het gebied, die voor
gezondheidsproblemen kunnen leiden. Door de zuivering op hormonale vervuiling kan tevens een bijdrage geleverd
worden aan gevreesde en gerelateerde gezondheidsaandoeningen bij mens en dier (tekenen van
geslachtsverandering bij vissen, risico’s van toenemende onvruchtbaarheid bij mens en dier).
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De kennisbasis die in de regio en binnen dit consortium aanwezig is én de ervaring van het samenwerkende
bedrijfsleven hebben al eerder geleid tot een aantal vooraanstaande successen op het gebied van
apparatuurontwikkeling, diensten en recente doorbraken op het gebied van Waterbeheer en waterveiligheid
(slimme dijken), waterzuivering (Spinozaprijs Prof Jetten en private investering proeflocatie waterzuivering en
energiewinning), en tot de productontwikkeling van Nutriëntenterugwinning en biomassa oogsten.
Binnen de regio en in het consortium zijn alle innovatie-ketenpartijen aanwezig, die de kennis en kunde kunnen
vertalen en een succesvolle marktintroductie kunnen verzorgen. Daarmee kan deze ontwikkeling tevens blijvend
aan de regio worden verbonden.

4.2 Omschrijving Partners en inbreng in Water-Rijk
RU- Institute for Water and Wetland Research (IWWR)
Het IWWR is één van de zes onderzoeksinstituten van de Faculteit der Wiskunde, Natuurwetenschappen en
Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen. De focus van het IWWR betreft de natuurlijke omgeving, in
het bijzonder aquatische ecosystemen en wetlands. Veel van deze systemen zijn ingrijpend veranderd door
menselijke invloed. Grote delen van de wereld krijgen een toenemend tekort aan zoet water terwijl in andere
delen vaker worden blootgesteld aan overstroming. Oppervlaktewater van slechte kwaliteit is een bedreiging
voor zowel de maatschappij als voor natuurlijke ecosystemen. Deze veranderingen hebben geleid tot
stressreacties van alle levende organismen en hebben grote invloed op individuen, populaties en het ecosysteem
als geheel. Het IWWR bestudeert de aanpassingsmechanismen aan deze veranderingen zowel in de breedte (aan
micro-organismen, planten en dieren) als in de diepte (samenhangend op het niveau van het gen, de cel, het
organisme en het ecosysteem). De sterke koppeling van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan
toepassingen onderscheidt het IWWR van andere nationale en internationale instituten op haar werkterrein.
Nieuwe toepassingen voor de huidige waterproblemen worden ontwikkeld op basis van innovatieve,
fundamentele inzichten in moleculaire, fysiologische en ecologische processen. Een goed voorbeeld hiervan
betreft de Ecologische Microbiologie van het IWWR, met fundamenteel onderzoek van wereldformaat (2012
Spinoza premie prof Mike Jetten) van waaruit een innovatief biotechnologisch procedé voor energiezuinige
afwaterzuivering is ontwikkeld samen met het bedrijfsleven (Paques BV) dat thans wereldwijd wordt toegepast.
Het IWWR draagt actief bij aan de toepassing van haar gedachtegoed via nauwe contacten met externe partijen,
zoals Haskoning, Witteveen en Bos, waterbeheerder STOWA, en het eigen spin-off bedrijf B-Ware.
Belang van Water-rijk voor het IWWR
Water-rijk is voor het IWWR een uitgelezen kans om haar expertise op het gebied van biogeochemie, ecologische
waterzuivering en natuurherstel gecombineerd in te brengen in één project. Op elk van deze fronten heeft het
IWWR en haar partners uitgebreide ervaring, maar nog niet eerder zijn ze in deze samenhang ingezet kunnen
worden. Hiermee krijgen we de mogelijkheid onze kennis om te zetten in een integrale gebiedsvisie waarmee een
hydrologisch dynamisch landschap wordt gecombineerd met energieopwekking en nutriëntwinning waarbij
tevens nieuwe hoogstaande werkgelegenheid wordt geschapen. Wij zijn er van overtuigd dat hiermee een
belangrijke voorbeeldfunctie wordt geschapen voor vergelijkbare landschappen elders in de wereld met nieuwe
mogelijkheden voor onderzoek en toepassing in de toekomst.
Alterra/ WagUR
Alterra is onderdeel van Wageningen UR en het kennisinstituut voor de groene ruimte. Alterra werkt aan
integrale en innovatieve oplossingen voor een duurzame samenleving. Alterra ondersteunt de Nederlandse en
Europese overheid bij de uitvoering van wet- en regelgeving die noodzakelijk is om veilig voedsel, gezonde dieren
en een duurzame leefomgeving te kunnen garanderen. Enkele voorbeelden:
Alterra werkt samen met de nationale Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland en met DLG aan de
implementatie van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, een initiatief van LTO Nederland om het
landbouwbedrijfsleven in te schakelen in realisatie van wateropgaven uit het Nationaal Waterplan en het
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Deltaprogramma, met tegelijk een versterking van het agrarisch productiepotentieel. Daarin werken deze
partijen aan innovaties op bedrijfsniveau en gebiedsniveau om te komen tot waterbesparing, wateropslag en
waterkwaliteitsverbetering.
Ook is Alterra, samen met partners uit het bedrijfsleven en het waterbeheer, actief betrokken bij de
voorbereiding en uitvoering van business cases voor het Topsectorenbeleid (Topsector Water, Topsector Agro &
Food). Gewerkt wordt aan innovatieve oplossingen voor toenemende zoetwatertekorten door de inzet van
nieuwe watertechnologie en van innovaties in de bedrijfsvoering.
Alterra maakt deel uit van het Europese kennisnetwerk voor klimaatadaptatie Climate KIC, waarin met
internationale partners wordt samengewerkt aan innovatieve vormen van klimaatadaptatie in landelijk en
stedelijk gebied, in samenwerking met het bedrijfsleven en met onderwijsinstellingen.
Water-Rijk sluit naadloos aan bij bovengenoemde initiatieven.
Alterra zal, in samenwerking met de gelieerde onderzoeksgroep SLM (Soil Physics and Land Management) binnen
Wageningen University and Research Center (WagUR), haar kennis inzetten op het gebied van bodem
fysiologische en hydrologische processen. Dit met doel om deze optimaal te benutten bij het inrichten van een
gecombineerd Waterbergings- retentie – recovery-systeem ten behoeve van een duurzaam gebruik van land-en
watermanagement. De bijdragende groepen hebben veel ervaring en kennis op flow en transport processen van
water over en in het de bodem (oppervlaktewater en grondwatersystemen), met de bijbehorende invloed op
gewassen en vegetatie, met daarbij de implicaties voor de groene waterzuiveringssystemen, die in dit
hydrologisch systeem zijn opgenomen.
Met de ontwikkeling van Water-Rijk kan Alterra en Wag UR haar internationale positie als Research Organisatie
en haar internationale omzet versterken, als partner in wereldwijde ontwikkelingstrajecten op het gebied van
klimaatadaptatie en hydrologische processen en systemen.

Park Lingezegen
Park Lingezegen is een nieuw aan te leggen landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen, met een hoge ambitie.
Het bestuur van Park Lingezegen wordt gevormd door de gemeente Lingewaard, gemeente Overbetuwe,
Stadsregio Arnhem Nijmegen, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland. DLG
verzorgt in het Park o.a. advies en sturing m.b.t. uitvoering van de aanleg, het beheer en onderhoud van Park
Lingezegen.
Park Lingezegen heeft een omvang van 1500 hectare,
zo’n negen kilometer van noord (Arnhem-Zuid) naar zuid
(de Waal), en een kilometer of acht van oost naar west
langs de Linge. “Park Lingezegen wordt met 1.700
hectare 22 keer zo groot als het Sonsbeekpark in Arnhem
en 18 keer zo groot als het Goffertpark in Nijmegen”. Het
Park moet mogelijkheden bieden om te recreëren,
goede toekomstperspectieven bieden voor landbouw en
doelen op gebied van natuur en water realiseren.
Onderdeel daarvan is o.a. de klimaatbestendigheid van
de regio te garanderen, door een waterbergingslocatie
te verwezenlijken. Het Park bestaat uit vijf deelgebieden
met elk een eigen sfeer en doelstelling: De Park, Het
Waterrijk, Het Landbouwland, De Buitens en de Woerdt
(fig.2). Het Park is in de fase van uitvoering. Na alle
stappen m.b.t voorontwerpen, bestemmingsplannen
staat nu de aanbesteding gepland in najaar 2012, om de

Figuur 2: Park Lingezegen
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uitvoering te realiseren van de groene en blauwe (waterberging/retentie) elementen in het Park tussen het
kassengebied Bergerden, de Huissense Zeeg en de Linge. De realisatie van de waterberging en retentie en “het
Waterrijk” moet eind 2014 zijn afgerond. Daarmee zijn de doelen m.b.t. het verwezenlijken van water, natuur en
recreatiedoelen urgent en zullen de Water-Rijk innovaties meegenomen worden in de aanbestedingsprocedures.
Met het project Water-Rijk ambieert het Park Lingezegen additionele functies met economische impact in het
Park te realiseren, en verder te optimaliseren (recreatie, waterberging). De uitvoering en de realisatie van Park
Lingezegen loopt qua timing en fasering parallel met het project Water-Rijk, die de waterretentie, waterzuivering
en energiefuncties (opwekking energie door biomassa, wind, zon en levering aan partijen in en om het Park,
zoals de glastuinbouw Bergerden mede gaat vormgeven en hierin innovaties zal aanbrengen die de economische
functies in het Park gaan versterken en tevens goede marktopties voor private partijen in en om het park zullen
opleveren.
DLG en Waterschap Rivierenland leveren binnen de Parkorganisatie van Park Lingezegen een waardevolle
bijdrage aan het project Water-Rijk door inbreng van gebiedskennis op het gebied van landbouw (inclusief de
biomassa productie t.b.v. de energieopgave in het Park), waterbeheer (waterberging en combinatie met
retentiedoel en watervoorraadvorming), ecologie (geplande moeras - rietlandschap en groene
waterzuiveringsingrediënten in het water (riet, azolla, micro-organismen en ijzer) en landschapsontwikkeling.
DLG en Rivierenland zullen daarbij de ontwikkelde innovaties toetsen aan het voor het gebied vastgestelde beleid
en doelen m.b.t. water, natuur en recreatie en de relevante wet- en regelgeving (o.a. MER). Zij zullen een
bijdrage leveren aan het gebiedsproces, door partijen bij elkaar te brengen en in samenwerking met lokale
partijen de fysieke ingrepen in de publieke ruimte tot uitvoering te brengen. DLG hoopt de ervaringen toe te
kunnen passen in andere gebiedsontwikkelingen, waardoor meer onafhankelijkheid als adviseur wordt
verkregen, in de huidige agentschappositie. De ‘ lessons learned’ kunnen worden omgezet in beleidsadviezen aan
o.a. rijk en provincies, maar mogelijk ook aan private partijen en biomassaondernemers in het kader van
ecosysteemdiensten.
B-Ware
Onderzoekcentrum B-Ware is in 2002 opgericht als spin-off van de afdeling Aquatische Oecologie, van de
Radboud Universiteit. Als geen ander is B-Ware in staat om biogeochemische processen te koppelen aan
hydrologie, waterkwaliteit, bodemsamenstelling en vegetatie. Er is grote behoefte aan deze kennis, met name
onder ingenieursbureaus, waterbeheerders en natuurbeheerders. Deze maken dan ook het grootste deel uit van
de klantenkring van B-Ware. B-Ware is nadrukkelijk een kenniscentrum. Doel van het bedrijf is nieuwe kennis te
ontwikkelen en verder uit te werken tot praktische toepassingen. Belangrijke vernieuwingen die B-Ware in haar
10-jarig bestaan heeft helpen introduceren zijn o.a. de ontwikkeling van een meetmethodiek en referentiekader
voor de beschikbaarheid van fosfaat, een methode om nutriëntenlevering uit waterbodems te koppelen aan
waterkwaliteit en watervegetatie, het ontrafelen van de symbiose tussen hoogveenvormende veenmossen en
microben en methodieken voor herstel van onder meer vennen, heiden, hoogvenen, broekbossen en
schraalgraslanden. De ontwikkeling van praktisch toepasbare combinaties van waterzuivering, waterberging en
recycling van nutriënten sluit zeer goed aan bij deze activiteiten.
Inbreng in Waterrijk
B-Ware wil bijdragen aan het ontwikkelen van twee units die, met lichte aanpassingen, in een breed scala van
landschappen toepasbaar zijn. Enerzijds gaat het om een unit waarin waterberging kan worden gecombineerd
met de ontwikkeling van waardevolle, natte natuur. Anderzijds gaat het om een unit waarin ecologische
waterzuivering kan worden gecombineerd met nutriëntenterugwinning en de productie van biomassa. Om de
units breed toepasbaar te maken moeten ze aan de volgende eisen voldoen:
De schaalgrootte moet kunnen variëren, bijvoorbeeld van minder dan een hectare tot vele tientallen hectaren.
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De unit moet kunnen functioneren op verschillende bodemtypen en onder verschillende hydrologische condities.
Dit houdt tevens in dat voor de meest voorkomende situaties ook de bijbehorende natte natuurtypen moeten
kunnen worden gerealiseerd.
Optimal Planet
Optimal Planet is een spin-off
off bedrijf, gevestigd op het terrein van Radboud Universiteit Nijmegen. Optimal
Planet is sinds 2008 een adviesbureau voor toolontwikkeling en optimale ontwerpen voor duurzame
gebiedsontwikkeling. Dee belangrijkste tool die Optimal Planet verder ontwikkelt en vermarkt is BIOSAFE.
BIOSAFE is een computermodel dat laat zien wat de effecten van herinrichting en beheer zijn op bedreigde en
wettelijk beschermde natuurdoelen. BIOSAFE kan tevens worden gebruikt
gebruikt voor optimalisering van plannen.
Daardoor kan het model (met de bijbehorende data) gebruikt kan worden door :
projectontwikkelaars;
overheden;
(ecologische) adviesbureaus.
De behoefte van deze doelgroepen is het beargumenteren en het toetsen van te maken
maken beslissingen bij
ruimtelijke projecten. BIOSAFE kan secundair ook door opleidingsinstituten en NGO´s gebruikt worden en dit
vergroot de afzetmogelijkheden. Met de strategische partners van Optimal Planet, worden in (internationale)
projecten nieuwe producten
ducten ontwikkeld, uitgetest en vermarkt.
Water-Rijk
Rijk is een omgeving voor het verder ontwikkelen en vermarkten van BIOSAFE. Dit biedt Optimal Planet
o.a. de volgende voordelen:
een gebruikersvriendelijk, direct afzetbaar product, dat;
opschaalbaar is naarr heel Nederland en andere landen, en
nieuwe functionaliteiten heeft, zoals saldering en kwantificering van ecosysteem diensten;
vergroting van de naamsbekendheid van Optimal Planet en BIOSAFE.
In 2011 is marktonderzoek gedaan. Op basis van 2 scenario's is vervolgens een schatting gemaakt van de
commerciële potenties van BIOSAFE en mogelijke impact van inzet van BIOSAFE met de uitbreiding die in het
project Water-Rijk
Rijk voorzien is en gevalideerd wordt.
wordt In figuur 3 wordt de verwachte omzet groei weergeven
volgens
gens een conservatief en een optimistisch scenario voor de Nederlandse markt en de internationale
markt.

Figuur 3a.Verwachte groei in de Nederlandse markt.

Figuur 3b. Verwachte groei in de Nederlandse markt en het
buitenland, waarbij wordt uitgegaan van uitbreiding naar
Duitsland(t=2), het Verenigd Koninkrijk( t=3), Frankrijk(t=4)
en België/Luxemburg (t =5)

17

Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV
Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV maakt deel uit van de Royal Eijkelkamp Earth Sampling Group te Giesbeek.
Eijkelkamp is een internationaal werkende organisatie met meer dan 100 jaar expertise binnen bodem, water en
landbouwkundig onderzoek. Wereldwijd heeft Eijkelkamp een netwerk met in meer dan 65 landen competente
distributeurs.
Tot de kernactiviteiten van Eijkelkamp behoort de ontwikkeling, productie en verkoop van monitoring en
onderzoeksapparatuur voor bodem en water, kwaliteit en kwantiteit.
Water en bodem zijn van essentieel belang voor onze samenleving en natuur. De beschikbaarheid van voldoende
schoon water en een goede bodemkwaliteit zijn cruciaal om in de toekomst drinkwater, veilige en voldoende
voedsel te bieden en gezonde leefomgeving te borgen.
Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, verzilting, extreme regenval gecombineerd met periode van
droogte, moet Nederland het waterbeheer aanpassen. De droogtegevoelige gronden krijgen te maken met
toenemende droogte en watertekorten. Daarom is het noodzakelijk om het watersysteem robuuster te maken,
zodat de bodem in staat is water vast te houden en de gevolgen van klimaatverandering positief te benutten.
Niet alleen schoon zoetwater, maar ook grondstoffen en energie worden steeds schaarser.
Eijkelkamp heeft veel kennis van en ervaring in het inzetten van sensoren om de kwaliteit en kwantiteit van
water en bodem te monitoren en benadert dit als integraal geheel. Door verschillende sensoren in te zetten kan
bijvoorbeeld de verandering in neerslag, verdamping, (grond)waterpeil, temperatuur en bodemvocht direct
worden vastgesteld. De gehele informatie keten bestaat uit data acquisitie middels sensoren, data processing en
–opslag, data analyse en modellering en het bieden van management ondersteunende software.
Eijkelkamp heeft verschillende projecten uitgevoerd, in opdracht van bijvoorbeeld waterschappen en gemeenten,
waarbij door middel van een meetnet de water kwantiteit of bodemkwaliteit middels telemetrie door Eijkelkamp
wordt bewaakt.
Binnen het Water-Rijk project ziet Eijkelkamp de mogelijkheid om verdere concepten te ontwikkelen en sensoren
te valideren met satelliet data. Op basis van deze data kunnen beslissingsondersteunende management
systemen en sensoren verder ontwikkeld en geoptimaliseerd worden.
Eijkelkamp zal haar internationale positie gebruiken om dit concept wereldwijd verder te ontwikkelen en
vermarkten van management systemen waarbij een integrale benadering van water en bodem centraal staan.

Figuur 4: Waterkringloop, monitoring met Eijkelkamp sensoren voor kwantiteit en kwaliteit van water en bodem
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Meteo Consult

Meteo Consult, opgericht in 1986, is een allround weerbedrijf en verstrekt op maat gemaakte producten voor
consument, media en alle andere zakelijke markten. Het bedrijf heeft een ongeëvenaarde reputatie voor kwaliteit
en innovatie op het gebied van weersverwachtingen. De meteorologen verstrekken verwachtingen, werken
consultancy opdrachten uit en ze verzorgen het monitoren van het weer bij kritieke situaties. Waar nodig geven ze
waarschuwingen uit en verrichten ondersteunende werkzaamheden. Dit alles gedurende 24 uur per dag, 365
dagen per jaar. Bovendien wordt er door het toegewijde weermodellen-team continu gewerkt aan het
ontwikkelen van de eigen MeteoGroup- en weersverwachtingsystemen.

Meteo Consult zal de middellange termijn (1-15 dagen vooruit) verwachtingen maken voor de neerslag. Dat zal
gedaan worden via de zogenaamde ensemble methode. Omdat verwachtingen voor deze termijn onzeker zijn
door fouten in de uitgangstoestand zullen altijd fouten optreden in de verwachting. Deze fouten groeien zo snel
dat een depressie al binnen 5 dagen een andere koerst zal kunnen volgen. Deze ontwikkelingen verschillen echter
per situatie. Om de fouten te kunnen schatten wordt de uitgangstoestand van de verwachting verstoord met
willekeurige verstoringen, waarna de verwachting herhaald wordt. De uiteindelijke verwachting bestaat uit een
“ensemble” van 50 verwachtingen die ieder een scenario geven van de ontwikkeling van verdamping en neerslag
op een termijn van 15 dagen vooruit. Uit dit ensemble kunnen onzekerheidsmarges geschat worden en kunnen
ook risico’s worden bepaald. Zo kan er bijvoorbeeld uitkomen dat er een 5% kans is op 100mm neerslag over de
komende 7 dagen. Meteo Consult zal technieken ontwikkelen om te bepalen of het een verstandige strategie is
om op basis van een 5% kans al water af te voeren, of dat het verstandig is om te wachten tot de kans bijv 30% is.
Ook zal Meteo Consult de optimale cumulatie periode bepalen, die belangrijk is voor het schatten van de impact
op het water niveau van het reservoir.
Meteo Consult zal een adviserende rol innemen bij het ontwikkelen van hydrologisch model, dat de verwachte
neerslag omzet in een toe- of afname van het waterniveau.
Meteo consult beschikt ook over een model dat in scenario vorm een verwachting kan maken voor de
watertemperatuur van stilstaand water met een diepte van ongeveer 2 meter. Zo kan men risico’s inschatten
voor te hoge temperaturen ( blauwalg?), en voor andere relevante drempels.
Voor de korte termijn gaat Meteo Consult onderzoeken hoe het hoge resolutie weermodel WRF ingezet kan
worden (en aangepast kan worden), om fijnschalige intense neerslag verwachtingen voor ca 36 uur vooruit
gebruikt kan worden om schattingen te maken van het waterbergingsvolume van het reservoir. Een dergelijk
model met een resolutie van 1-3 km voorspelt intense buien, maar zal niet de buien exact op de goede locatie
verwachten. De neerslag zal dus moeten worden geaggregeerd over een groter gebied ( 10, 20, 30 km?), dat
representatief is voor de waterpeil ontwikkelingen van het reservoir. Met een verbeterde data assmimilatie van
het model (het optimaal benutten van hoge resolutie waarnemingen), zullen de verwachtingen verbeterd kunnen
worden.
Belang voor Meteo Consult
Meteo Consult wil haar kennis op het gebied van water management in binnen en buitenland verder
ontwikkelen. Het gaat dan ook om management van water in waterschappen. Hierbij zal vooral de nieuwe kennis
op het gebied van de ensemble verwachtingen belangrijk zijn. Dit zal de markt op het gebied van
waarschuwingen voor waterschappen etc verder doen groeien. Meteo Consult verwacht dat men daardoor extra
extra omzet genereert.
Alliander
Netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door Liander, Endinet en Liandon. Alliander draagt zorg voor
onderhoud, vernieuwing, uitbreiding en aanpassing van het energienetwerk. Via het netwerk transporteert
Alliander elektriciteit en gas naar 3,3 miljoen klanten in Nederland.
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Onze klanten vinden duurzaamheid belangrijk. Vanuit de regionale verbondenheid denkt Alliander met
provincies, gemeenten en andere klanten mee over hun energievraagstukken. Samen komen we tot passende
oplossingen. Liander bouwt bijvoorbeeld mee aan de infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s in
Nederland. Hiernaast investeert Liander via o.a. slimme meters om de klanten inzicht in hun energieverbruik te
bieden om daarmee te helpen besparen. Deze digitale energiemeter geeft de meterstanden op afstand door en is
een belangrijke schakel in de digitalisering
ring van het energienet. Hiermee moet o.a. het energienet betaalbaar en
beheersbaar gehouden worden. De verwachting is dat de vraag naar energie - electriciteit in het bijzonder – in de
toekomst enorm zal stijgen,, het huidige electriciteitselectriciteits en gasnet is nog
og niet voldoende voorbereid op dit vraag.
Het is zeer kostbaar om de netten aan te passen. Om deze kosten en inspanning op een acceptabel niveau te
krijgen, investeert Alliander in duurzame flexibilisering van energietransport en levering, lokale duurzame
energieopwekking en decentrale levering van energie aan de omwonenden, of zakelijke omgevingspartijen is
daarom een van de innovatie-interessegebieden.
interessegebieden. Lokale opwekking én levering wordt niet teruggeleverd op het
net en belast dit net daarmee niet. Allian
Alliander
der investeert met de lokale partijen om dit mogelijk te maken.
Dit doet Alliander door advisering over bijvoorbeeld energiemanagement en aansluitingen of door lokale
experimenten (gebiedspilots) uit te voeren op o.a. energieopslag, wind-en
wind
zonne-energie, biomassa vergassing,
business models en private netten. In deze innovatieve ontwikkelingen van Alliander past de gebiedsontwikkeling
met lokale energie-opwekking
opwekking en levering aan omwonenden uitstekend.
De bijdrage van Alliander in Water-Rijk
Rijk betreft dan o
ook
ok zowel deze adviesrol als het onderzoek van de
haalbaarheid en de ontwikkeling en validatie van de energieopwekking
energieopw
en levering in het Park Lingezegen (figuur
5).

Figuur 5: Rol en bijdrage Alliander in Water--Rijk

Spinoff microbiologie
Vanuit IWWR zal met de nieuwe bio-cascade
cascade zuiveringsmethoden en energiewinning een nieuwe spinoff
gerealiseerd worden. Plannen daartoe zijn in vergevorderd stadium. Deze spinoff wordt voorzien tijdens of
meteen na afloop van de looptijd van het project Water-Rijk.
Water Rijk. Na succesvolle afronding van het Water
Water-Rijk project
zal deze spin-off
off de marktbewerking van deze zuivering
zuivering-energiewinning
energiewinning gaan exploiteren met een verwachting
van werkgelegenheid van ongeveer 10 fte.
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4.3 Park Lingezegen en Alliander als Launching Customer en Validatie-proeftuin
De innovatieve oplossingen en producten worden door Park Lingezegen (water en energie in
gebiedsontwikkeling) en Alliander (nieuwe business model voor lokale groene energievoorziening en productie)
als launching customer getoetst en gevalideerd, waarmee gelijktijdig de oplossingen en producten ten goede
komen aan de ontwikkeling van het park Lingezegen, en de gestelde doelen. Hierin staat “Het Waterrijk”, als
waterrijk recreatie- en natuurgebied met bergingsfunctie centraal, en “Het Landbouwland”, “de Buitens” en
“Bergerden” als energie-lokaties, echter de producten zullen in het gehele park een bijdrage leveren aan de
doelen van het Park. Het Park krijgt hiermee, behalve de functies van recreatie, waterberging en natuur tevens
een nieuwe economische functie als energie- en werklandschap. Hiermee wordt in het park nieuwe
werkgelegenheid geschapen (agrariërs: biomassa, warmte-koude opslag, groen-blauwe functies, recreatieve
functies en ondernemerschap, energielevering (o. a. wind, zon, biomassa-vergassing).

Figuur 6: Park Lingezegen
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5. De propositie en de producten
De producten van Waternext Park Lingezegen zijn gericht op een zodanige inrichting en beheer van de regio, en
in het bijzonder het Park Lingezegen, dat daarmee een optimaal maatschappelijk en economisch rendement uit
dit gebied kan worden behaald.

5.1 Producten
Het project WATER-RIJK draagt bij aan de economische groei en positie van de regio, met
onderscheidende producten t.b.v. het watersysteem en de waterketen, gezondheid en economie van
o.a. de landbouw in de regio en leefomgevingskwaliteit. Hiertoe worden innovatieve producten
ontwikkeld voor droogtebestrijding en waterveiligheid/overlast en lokale energieproductie.
Water-Rijk ontwikkelt hiermee een substantieel aantal producten met elk een internationale
marktafzet en partner die de eigen marktbewerking voor haar rekening neemt. Hieronder staan deze
producten samengevat weergegeven.

•
•
•
•
•
•

Hydrologisch systeem voor waterretentie & recovery voor de aanpak van watertekorten, in
samenhang met waterberging voor de aanpak van wateroverlast;
Sensoren en (ver) voorspellende weersvoorspellingen t.b.v. droogte- en wateroverlast- maatregelen;
Innovatieve biocascade waterzuivering (riet, kroos, azolla, micro-organismen, ijzerbed);
Duurzame energieproductie (biomassa, micro-organismen, koude-warmte opslag,
biomassavergassing) en nutriëntenterugwinning (o.a. fosfaat);
Tools voor directe en integrale gebiedsontwikkeling, keuzeafwegingen milieu-effecten, saldering, PPPverdienmodellen en arrangementen;
Groen-blauw- ecologische diensten en nieuw agrarisch ondernemerschap: economie.

5.2 Producten bundeling en workpackages
Er zal hiernaast ook een gecombineerde marktbewerking plaatsvinden, in samenwerking met een
aantal private partijen om hiermee met een compleet pakket van een aantal producten een integrale
gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. De Water-Rijk producten worden derhalve in de
projectopbouw geclusterd in een aantal Workpackages. De Workpackages (WP’s) binnen Water-Rijk
zijn samengesteld op basis van de te realiseren producten en kennen vier inhoudelijke hoofdsporen,
voorafgegaan door een algemeen WorkPackage 1, projectmanagement. WP1 heeft een algemeen
karakter en zal de werkzaamheden van projectmanagement, kennisontwikkeling en disseminatie
omvatten.
1. WP1 Projectmanagement, communicatie en kennisdissiminatie;
2. WP2 Modelsysteem voor Waterretentie en Recovery, , in samenhang met hoogwaterberging; incl.
toepassing van sensortechnologie en lange termijn weersvoorspellingstechnieken;
3. WP3 Biocascade Waterzuivering (energieleverende zuivering);
4. WP4 Nutriënten- en Energiefabriek (energieleverende nutriëntenwinning, biomassa, koude-warmte
opslag);
5. WP5 Tools voor directe en integrale gebiedsontwikkeling (ecologie, economie) A: (BIOSAFE) en (B):
groen- blauw- ecologische diensten, agrarisch ondernemerschap: economie.
Ieder Workpackage kent twee fasen: In fase I wordt op basis van een modelsysteem of in laboratorium omgeving
met gecontroleerde omstandigheden onderzocht, aangepast en getoetst (voor elk WP), waarna in een pre-pilot
gebied of praktijksituatie wordt ontwikkeld en gevalideerd (fase II). Deze validatiepilot wordt zo gekozen dat met
beperkt risico, maar op praktijkschaal (of opschaalbaar) kan worden gevalideerd.
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Fase I zal in ongeveer 2 jaar
ar worden doorlopen, in jaar 3 zullen de systemen voor waterretentie waterzuivering,
nutriëntenwinning en energieproductie in de praktijk, in het Park Lingezegen
L
worden getest.

Figuur 7. Fase I proof of principle modelsysteem (WP2,3,4), Fase II. Praktijkexperimenten, validatie (WP2,3,4)

Proof of Concept en Productomschrijving
Voor alle producten is een technische proof of concept gevalideerd, in modelsystemen of in gesloten
waterzuiveringen. In
n het huidige project zullen niet alleen de technologieën
chnologieën in open water moeten worden
toegepast, met instroom vanuit beken en regenwater en met een natuurlijke verdamping en afvoer, maar tevens
ook technologieën geïntegreerd worden (bio-cascade opzet) om hiermee de praktijk prototypes te kunnen
bereiken
en binnen de scope van het Water-Rijk
Water
project. Juist de toepassing in open watersystemen maakt de
mogelijke toepassing mondiaal zo interessant. Grote delta’s, die met soortgelijke knelpunten te maken hebben,
kunnen de technologie inzetten voor een beter watermanagement
w
in natte en droge tijden.

5.3 Productbeschrijving
De producten kunnen als volgt worden omschreven:
1. Waterberging en waterretentie (WP2):: waterberging en waterretentie wordt als één systeem
aangelegd, met dynamische sensoren en lang voorspellende
voorspe
weers- en waterverwachting modellen
modellen.
Met de koppeling tussen deze sensoren, die de actuele water-en
water en droogtestand aangeven, en de lange
termijn weersvoorspellingen en weermodellen kunnen zowel droogte als aankomende wateroverlast
worden voorspeld, waarmee
armee dynamisch het water kan worden vastgehouden of tijdig afgelaten om
ruimte te maken voor waterberging. De slimme en op afstand bediende sensoren kunnen breed
vermarkt worden voor water- en dijkbeheer. Eijkelkamp investeert op de combinatie van dynamische
dynamis
sensoren met satelliet beeld interpretaties, zodat puntmetingen in combinatie met een gemiddelde
waterinhoud over een gebied kan worden gebruikt, zodat met minder sensoren in een gebied toch een
goede watergehalte bepaling kan worden gedaan. De lange termijn
t
weer-en
en watervoorspellingen
kunnen hierbij worden ingezet om vasthouden of afstromen van water dynamisch te sturen. Deze
vernieuwing zal breed in de markt afzet vinden. De combinatie van sensoren met satellietbeelden en
geïntegreerde datasystemen is nieuw en zal een interessante IP en marktpositie genereren.
Door het dynamische gebruik van het water, worden extremen in waterstand gebruikt om
droogtemaatregelen te kunnen nemen. De zelfvoorzienendheid van het gebied voor eigen gebiedswater
met goede kwaliteit
aliteit wordt geoptimaliseerd.

Afb 8. Eijkelkamp MCT sensor voor
or analyse van bodemvocht,
b
temperatuur en geleidbaarheid in bodem
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2.

De biocascade waterzuivering (WP3) bestaat uit een waterbed, wat in zones onder water staat of kan
droogvallen (in tijdslots), waardoor waterzuivering in fases plaatsvindt door o.a. inzet van riet, kroos,
azolla, specifieke micro-organismen en een ijzerbed. Het water stroomt in, in deze waterbekkens, wordt
enige tijd in een zone vastgehouden en stroomt dan door naar een volgende zone. Door de tijdspanne
van onder water en droogval te optimaliseren, wordt een groene waterzuivering gerealiseerd van
landbouw nutriënten en/of van hormonale vervuilingen, die het latere gebruik van water mogelijk maakt
voor diverse functies als landbouw, natuur, waterketen, recreatie. Door de stroming in het water te
houden in combinatie met groene en microbiologische zuivering, wordt de toename van muggen
gereduceerd en het water vrijgemaakt van gezondheidsschadelijke vervuilingen als hormonen. Hiermee
levert de waterzuivering een directe bijdrage aan de gezondheid met de voorziening van schoon water.
De inzet van micro-organismen halen specifieke nutriënten uit het water: waterzuivering. De microorganismen “leven” en “groeien” op deze voedingsbodem, waardoor deze geconcentreerd worden
opgenomen, de micro-organismen leveren daarop energie, wat ingezet kan worden als lokale energiewinning in het Park (zie punt 3, WP4). De gecombineerde bio-cascade waterzuivering/nutriënt-en
energiewinning is nieuw en geeft IP positie met een groot perspectief.

3.

Nutriënten- en energiefabriek (WP4):
De groene waterzuivering kan gelijktijdig worden gebruikt als methode om nutriënten uit de bodem te
halen. Door bijv. gecascadeerde inzet van combinaties van kroos, riet en kroosvaren (azolla) en
toepassing van een ijzerbed wordt naar verwachting meer dan 90% van het fosfaat in het water
gebonden. Een proof of concept is bewezen in projecten o.a in Brabant en Overijssel. Het opgenomen
fosfaat is geconcentreerd in deze biomassa en kan worden teruggewonnen, hierbij kan de biomassa
worden vergast en gebruikt als energievoorziening. Het teruggewonnen fosfaat kan bijdragen aan het
wereldwijde tekort aan fosfaat en daarmee een eigen bijdrage aan het verdienmodel van de nutriëntenen energiefabriek leveren. Fosfaatprijzen zijn momenteel $ 140 per ton en stijgen sinds 2007 sterk
doordat fosfaatmijnen wereldwijd uitgeput raken. In 2008/2009 was er zelfs sprake van een plotselinge
piek van meer dan $ 400 per ton, tienmaal de prijs die decennia lang stabiel bleef. Vanwege de
uitputting, waarbij winning steeds duurder wordt, wordt terugwinning van fosfaat economisch zeer snel
interessanter. Ook voor de verwijdering van stikstof zullen nieuwe technieken ingezet worden. Met de
inzet van Anammox-bacteriën kan stikstofverwijdering uit het water energie opleveren. Deze microorganismen halen stikstof (ammonium en nitraat) uit het water en slib, en leveren daarbij energie. Bij
gewone rioolwaterzuivering wordt ongeveer 16kWh per persoon per jaar verbruikt. Nieuwe technologie
met inzet van Anammox leidt echter tot productie van ongeveer 9 kWh per persoon per jaar. De meeste
andere energiebesparende zuiveringsconcepten lopen mank op het gebied van nutriëntenverwijdering.
Proof of concept is aangetoond in de pilots, die door RU (Prof. Jetten) en Paques zijn uitgevoerd.
De gecombineerde bio-cascade waterzuivering/nutriënt-en energiewinning is nieuw en geeft IP positie
met een groot perspectief.
Door het geheel aan waterzuiverings- gerelateerde biomassa en door in het Park geproduceerde
biomassa door agrariërs in het “Landbouwland” en de “Buitens” wordt een nieuwe broodwinning voor
de agrariërs in het Park voorzien, als waterhouderij, biomassa-leverancier.
Hiermee wordt het Park Lingezegen een water-en energiepark, wat behalve de natuur, water en
recreatieve doelen ook nieuwe economische functies krijgt (energiewinning) en daarmee
werkgelegenheid realiseert. Het doel hierbij is om het Park energieleverend te laten zijn voor 160.000
inwoners, die in en om het Park wonen. Alliander wordt hiermee versterkt in het realiseren van een
nieuw business model voor lokaal geproduceerde energie en flexibilisering energiemarkt mbt productie
en (terug-)levering.

4.

Tools voor directe en integrale gebiedsontwikkeling (BIOSAFE), agrarisch ondernemerschap op gebied
van groen-blauw-grijze diensten. Binnen het consortium is een MKB aanwezig die modellen en software
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tools genereert voor het optimaal inrichten van een gebiedsontwikkeling: Optimal Planet. Effecten van
maatregelen en te ontwikkelen nieuwe functies in het gebied, (als o.a. in Park Lingezegen de aanleg van
een natuur-en recreatieplas, waterzuivering en biomassa productie en het bijbehorende grondverzet
(afgraven, afvoeren), evt windmolens en zonnepanelen plaatsing) worden berekend met gevolgen op
(natuur-)doelen en in meer brede zin Milieu Effect Rapportage.
Meerdere scenario’s van meer/minder grond afgraven, nutriëntoplading van het water en benodigde
zuiveringskosten, het bereiken van biodiversiteits- en natuurdoelen, compenserende maatregelen
worden doorgerekend om zo een optimaal scenario te kiezen, rekening houdend met de ecologische en
milieu-impact en economische perspectieven. In deze zin ontstaat een robuust afwegingsmodel voor
een optimale inrichting van het gebied. Het model BIOSAFE is al op de markt gelanceerd en wordt
afgenomen door RWS, ecologen en natuurbeheerders en door waterschappen. Het model zal met het
project Water-Rijk een uitbreiding krijgen, die een totaalafweging op alle actoren mogelijk maakt (zie
marktperspectief, paragraaf 6.1).
Tevens zal in het Park LIngezegen nieuw agrarisch ondernemerschap ontstaan, met een scala aan
nieuwe diensten en producties, als waterhouderij, nutriëntenwinning, waterzuivering in het
bergingsgebied in “het waterrijk”, energiewinning. Naast energie (zon, wind, biomassa) levering wordt
gekeken naar streekgebonden landbouw producten die op de landschapsmarkt kunnen worden
verkocht (IntraTuin, Stichting Doornik, St. Landwaard).

5.4 Time-to Market
Alle producten hebben bij start van het programma al een proof of concept bewezen. In het project wordt
uitgegaan van bestaande technologie, hoewel deze nog niet geïntegreerd (bio-cascade) is gebruikt. De
technologie is ontwikkeld in modelsystemen of gesloten watersystemen en niet in open watersystemen
((oppervlaktewater, grondwater), in het gehele hydrologiesysteem. De innovatie van het project Water-Rijk is
gemoeid met het onderzoek, de ontwikkeling van de toepassing in open oppervlaktewatersystemen, waardoor
een combinatie van waterberging en retentie mogelijk wordt en tevens het water zo kan worden gezuiverd dat
een toepassing van het vastgehouden water ook mogelijk wordt. Juist deze toepassing in open watersystemen
en de mogelijke toepassing in en exportpositie naar grote mondiale Delta’s zo interessant voor de private partijen
in het consortium.
Omdat uitgegaan wordt van een nieuwe combinatie van bestaande technologie, kan de time- to-market relatief
snel bereikt worden. Binnen de context van het EFRO project, wordt gerekend op de realisatie van in de praktijk
gevalideerde prototypes aan het einde van de ontwikkeling van 3 jaar. De aanleg van het waterbergings- en
retentiegebied (“het Waterrijk”) in Park LIngezegen zal in 2014 opgeleverd worden en kan meteen de innovatietoepassingen in de gerealiseerde nieuwe economische functies van het Park integreren.
Hierin zullen door middel van de integratie van verschillende technologieën (hydrologische maatregelen,
waterzuivering, nutriëntenwinning en energieproductie) en toepassing/ validatie van deze technologieën op
open oppervlaktewater (bergingsgebied – retentiegebied), verschillende gevalideerde prototypen ontstaan;
1. Hydrologiesysteem voor waterberging/waterretentie met sensoren en weers-watervoorspellingen;
2. Groene waterzuivering (kroos, riet, azolla, micro-organismen, ijzerbed);
3. Nutriëntenwinning(fosfaat, nitraat)- en energieproductie (biomassa, zon, wind);
4. BIOSAFE voor directe en integrale gebiedsontwikkeling, groen-blauw-grijze diensten en agrarisch
ondernemerschap.
Al deze systemen zullen naar verwachting meteen na toepassing binnen Park Lingezegen en bij afronding van het
project breed vermarkt kunnen worden.
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5.5 Fasering Workpackages
De fasering van projectactiviteiten en workpackages zijn gekozen langs de productlijnen
productlijnen.
In onderstaand schema (figuur 9) worden de Producten en bijbehorende Workpackages schematisch
weergegeven. De geplande marktintroductie van de verschillende productroutes zijn onmiddellijk na de EFRO
periode te verwachten. In de opgenomen tijdbalken per WP zijn de activiteiten en prototype producten
aangegeven. In dit schema is zichtbaar,
ar, dat voor elk WP een fasering wordt doorlopen van een fase I,
laboratorium simulatie en ontwikkelfase, waarbij de eerste laboratorim prototype producten of labdemo’s na
ongeveer 1.5 tot 2 jaar worden verkregen. Deze zullen vervolgens door partners in de
de praktijk van het Park (Park
Lingezegen) en de energiemarkt van Alliander worden
worden getest, waarna een praktijk prototype wordt gerealiseerd.
Voor de toepassing van energieproductie en nutriëntenwinning wordt vervolgens een economische haalbaarheid
en business plan opgeleverd, na jaar 3.
Na deze periode zal de daadwerkelijke toepassing en exploitatie volgen. Dit laatste traject is buiten het EFRO
traject voorzien.
In hoofdstuk 8 worden de Projectactiviteiten, projectsturing en Fasering van de Workpackages verder
v
omschreven.

Figuur 9. Fasering Producten, Workpackages en Markt
Marktbewerking
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6. Marktperspectief Water-Rijk
6.1 Economisch perspectief
Economische baten en werkgelegenheid: nieuw te vermarkten producten
Het project WATER-RIJK draagt bij aan de economische groei en positie van de regio, met nieuwe en
onderscheidende producten t.b.v. het watersysteem en de waterketen, gezondheid en economie van
o.a. de landbouw in de regio en leefomgevingskwaliteit. Hiertoe worden innovatieve producten
ontwikkeld voor droogtebestrijding en waterveiligheid/overlast, bestaande uit:
• Hydrologisch systeem voor retentie & recovery, in samenhang met waterberging, incl.
toepassing van sensortechnologie en lange termijn weersvoorspellingstechnieken;
• Innovatieve biocascade waterzuivering;
• Duurzame energieproductie en nutriëntenterugwinning;
• Governance: Keuzeafwegingen milieu-effecten, saldering, PPP- verdienmodellen en
arrangementen, Groen-blauwe diensten en nieuw ondernemerschap.
Behalve kostenbesparing en schadebeperking, kan de ontwikkelde aanpak en technologie, waterkwaliteit en
waterzekerheid genereren ten behoeve van landbouw, natuur en recreatie en tevens een bijdrage leveren aan
het toenemende delfstoffentekort (met name fosfaat) en duurzame energieproductie. Met de 2e generatie
waterzuivering kunnen gezondheidsschadelijke effecten door hormonale of medicijnvervuiling (incl antibiotica) in
het oppervlaktewater worden gereduceerd.
Marktpotentie en economie: te realiseren omzet en werkgelegenheid
Met Water-Rijk wordt een substantiële markt gerealiseerd met toename van werkgelegenheid bij lokale MKB- en
adviespartijen. Werkgelegenheid toename wordt ingeschat, op een duurzame werkgelegenheid van in totaal
ongeveer 50 arbeidsplaatsen in de regio, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Hiernaast wordt het Park
Lingezegen een water-en energiepark, wat behalve de natuur, water en recreatieve doelen ook nieuwe
economische functies krijgt (energiewinning) en daarmee werkgelegenheid realiseert. Het doel hierbij is om het
Park energieleverend te laten zijn voor 160.000 inwoners, die in en om het Park wonen.
Alliander wordt versterkt in het realiseren van een nieuw business model voor lokaal geproduceerde energie en
flexibilisering energiemarkt m.b.t. productie en (terug-)levering en kan haar internationale positie versterken,
mede in samenwerking met haar buitenlandse partners. Alliander stelt haar investering binnen water-Rijk in de
context van de adviesrol die zij inneemt bij lokale energie-productie en levering. Zij wil hiermee bijdragen aan de
ontlasting van de Netcapaciteit, maar zal hiermee een geheel nieuwe markt en verdienmodel moeten genereren.
Hierin passen tevens de ontwikkeling van nieuwe meetsystemen om de consument of zakelijke klant interactief
te kunnen laten afnemen of leveren. Dit levert een producten pakket vanuit Alliander met meetinstrumenten,
maar ook ingenieurs- en adviesdiensten en tevens een noodzakelijke bijdrage aan de vereiste Netcapaciteit.
Alliander denkt hiermee voor haar adviseurs en ingenieurs een nieuwe vraag aan te boren, naast een pakket aan
nieuwe producten en technologie, die geproduceerd moeten worden en vermarkt gaan worden bij consument en
zakelijke klanten. Dit samen gaat zorgen voor additionele werkgelegenheid met een substantiële omvang in de
regio.
B-Ware
Binnen Water-Rijk is de private inbreng van B-Ware omvangrijk: ( 0.7 M€), B-Ware investeert in deze mate,
omdat zij hebben ervaren een aanzienlijke voorsprongpositie te kunnen verkrijgen bij de te realiseren
productvernieuwingen, en daarmee een vooruitgeschoven positie in nationale en internationale aanbestedingen
te genereren. Eerder ontwikkelde producten, zoals de methodieken voor bepaling van fosfaatbeschikbaarheden
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en voor nalevering van nutriënten uit waterbodems genereren momenteel een belangrijk deel van de omzet van
B-Ware. Dit levert grote opdrachten, die mondiaal kunnen
kunnen worden ingevuld (momenteel internationale positie in
Tropen, Scandinavië, etc.). Deze voorsprongpositie kan een periode van ongeveer 10 jaar bestrijken en miljoenen
omzet en substantiële werkgelegenheid realiseren. Met deze bedrijfsstrategie is B-Ware in de afgelopen jaren
gegroeid met ongeveer 20 fte en zij dingt mee in de meeste grote aanbestedingen op gebied van duurzaam
schone water- en bodemsystemen, waterbeheer, retentie en nutriëntenbehandeling. Zij wil dat met de huidige
investering opnieuw realiseren, aangezien
angezien zowel waterzuivering, de nutriëntenmarkt (explosieve groei prijzen
fosfaat en nutriënt-winningmarkt)
winningmarkt) als kwantitatief waterbeheer in de nabije toekomst belangrijke proposities
blijven.
Eijkelkamp voorziet met vernieuwingen in sensortechnologie
sensortechnologie en toepassing van hun al bestaande sensoren, een
aanzienlijke toename van de markt (ook internationaal) te realiseren. Zij geeft aan, veel kansen te zien, om
daadwerkelijk vraaggestuurde vernieuwingen te realiseren in de combinatie van productdomeinen
productdomeinen en nieuwe
technologie-concepten
concepten (satelietbeelden, open data systemen). Binnen het Water-Rijk
Rijk project ziet Eijkelkamp de
mogelijkheid om deze geïntegreerde concepten te ontwikkelen en sensoren te valideren met satelliet data. Deze
open data resources passen
assen in de al ingezette vernieuwingsstrategie van Eijkelkamp. Op basis van deze data
kunnen beslissingsondersteunende management systemen en sensoren verder ontwikkeld en geoptimaliseerd
worden. Eijkelkamp zal haar internationale positie gebruiken om dit concept wereldwijd verder te ontwikkelen en
vermarkten van management systemen waarbij een integrale benadering van water en bodem centraal staan.
Optimal Planet, met haar strategische partners (waaronder RU) investeert in projecten als Water
Water-Rijk waarmee
in (inter-)nationale verband nieuwe producten of nieuwe functionaliteit kan
n worden ontwikkeld, uitgetest en
vermarkt. Water-Rijk
Rijk is een omgeving voor het verder ontwikkelen en vermarkten van BIOSAFE. Dit biedt Optimal
Planet o.a. de volgende voordelen:
een
en gebruikersvriendelijk, direct afzetbaar product, dat;
opschaalbaar is naar heel Nederland en andere landen, en
nieuwe functionaliteiten heeft, zoals saldering en kwantificering van ecosysteem diensten;
vergroting van de naamsbekendheid van Optimal Planet
Plane en BIOSAFE.
In 2011 is marktonderzoek gedaan. Op basis van 2 scenario's is vervolgens een schatting gemaakt van de
commerciële potenties van BIOSAFE. In figuur 10 wordt de verwachte omzet groei weergeven volgens een
conservatief en een optimistisch scenario
ario voor de Nederlandse markt en de internationale markt.

Figuur 10a.Verwachte
a.Verwachte groei in de Nederlandse markt.

Figuur 10b. Verwachte groei in de Nederland en buiten
buitenland, uitgegaande van uitbreiding naar Duitsland (t=2),
Verenigd Koninkrijk ( t=3), Frankrijk (t=4) en België/
Luxemburg (t =5)

Overige MKB- partijen uit het Water-Rijk
Rijk consortium leveren ondersteunende technologie (satellietbeelden,
weer-en watervoorspellingen, decision
ecision tools), naast advisering en services op basis van kennis en kunde, en
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zullen in de exploitatiefase als toeleverancier in de geïntegreerde systemen hun eigen omzet kunnen vergroten
en daarmee de werkgelegenheid in hun eigen organisatie.
Samenvattend is de omzetgroei en marktverwachting minimaal 20 mln €/ jaar. De specifieke omzetverwachting
per product en bijbehorende werkgelegenheid die in de regio gerealiseerd gaat worden weergegeven in
onderstaande tabel. Deze tabel is behoudend opgesteld en houdt geen rekening met indirecte
werkgelegenheidsperspectieven van ondernemers/toeleveranciers in/om het park.
Producten

Partner

Potentiële marktwaarde

1a.Waterberging –
retentiesysteem

Alterra, Wageningen
Universiteit

1b. Dynamische Sensorenen besturingssystemen,
voorspellingen
waterbeheer

Eijkelkamp, Meteoconsult

2.Biocascade
Waterzuivering

B-Ware, Spinoff
microbiologie, groene
zuiveringsinrichting,
ijzerbed, microbiotechnologie
Spinoff microbiologie,
algentechnologie telers
Park Lingezegen,
(oogst biomassa),
Recreatieve ondernemers
Optimal Planet (BIOSAFE)
Agrarisch ondernemers Park
Lingezegen (IntraTuin,
Stichting Doornik, St.
Landwaard…

2 M€/jr
* combi berging
/retentie
2 M€/ jr verkoop
*sensoren combi
satelietbeelden, en
neerslag-voorspellingen,
opdrachten en services
5 M€/ jr
* biocascade in open
watersystemen met
energielevering

3. Nutriëntenfabriek en
energieproductie, incl
micro-organismen
vermarkting, biomassa of
biobased economy
4. Tools voor directe en
integrale milieuafwegingen en saldering,
verdienmodel voor
landschaps-en
gebiedsontwikkelingen,
Groen-blauwe diensten
Lokale energie business
model Alliander

Alliander, groei
marktpositie, dynamische
meters voor afname en
toelevering aan het net

Werkgelegenheid
in de regio
6 fte

10 fte

10 fte

5 M€/ jr
* levering microorganismen,
patentsituatie

10 fte

3 M€/ jr
* uitbreiding integrale
scenario bepaling

9 fte

2 M€/ jr
* lokale
energieproductie en
levering, dynamische
meters

5 fte

Figuur 11: Marktpotentie en werkgelegenheid , * is nieuwe technologie en producten die mondiaal nog niet voorhanden zijn.

6.2 Maatschappelijke baten
Project Water-Rijk streeft naar een innovatieve inrichting van een klimaatbestendig watersysteem in de Hoge
Delta waarin watertekorten en wateroverschotten zo veel mogelijk worden uitgebalanceerd door retentie van
water in de regio. Schade door wateroverlast wordt beperkt en het gebiedseigen gezuiverde water wordt
gebruikt om in droge periodes locale watertekorten aan te vullen voor landbouw- recreatie en natuurgebieden en
eventueel voor stedelijk gebied. Afhankelijkheid van gebieden stroomopwaarts (Hoge Delta) of aanvoer van
rivierwater en afwenteling van overschotten naar de Lage Delta wordt hiermee geminimaliseerd.
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De economische impact hiervan kan optellen tot een aantal miljoenen euro’s als grootschalige
grootschalige droogte= en
overstromingsschade kan worden beperkt en landbouw een betere waterbenutting kan inzetten voor het bedrijf.
-

Schadebeperking
chadebeperking landbouw door droogte en overstroming, nieuwe groen/blauwegroen/blauwe en
ecosysteemdiensten(hele regio);
Effectieve middeleninzet
zet vanuit recreatie-baten
recreatie
naar water- en natuurbeheer (hele regio);
Schadebeperking en effectieve middeleninzet waterbeheer (waterschappen);
(waterschappen)
Schadebeperking en effectieve middeleninzet t.b.v. Beheersfunctie en regelgeving Ruimtelijk inrichting
(provincies).

6.3 Werkgelegenheid over de jaren
In de loop van het programma worden medewerkers van de kennisinstellingen overgedragen aan de MKB
partners. Hiernaast neemt de werkgelegenheid in Park Lingezegen toe, door het creëren van bedrijvigheid m.b.t.
de blauw-groene
groene diensten en agrarisch ondernemerschap op gebied van “waterhouderij”, waterzuivering,
natuurbeheer en biodiversiteitsdiensten, energievoorziening en productie (oa biomassa), warmte
warmte- koude opslag
in het park, biomassa vergassing en recreatieve ondernemingen
ondernemingen rondom de recreatieplas in het Waterrijk
(“Recreatieboulevard”) etc. Parallel hieraan wordt Spinoff microbiologie als start-up
up gelanceerd, die micromicro
organismen produceert en levert t.b.v. waterzuivering en energie-opwekking.
energie opwekking. Eijkelkamp kan met de dy
dynamische
sensoren een nieuwe internationale afzetmarkt van waterberging + retentie aanboren, evenals dat geldt voor
MeteoConsult met meer lange termijn weersvoorspellingen die een goede planning van watervasthouden en
afvoeren mogelijk maken. Alliander groeit
groeit vanwege een nieuw business model, waarbij meer dynamiek en
flexibiliteit ontstaat voor consumenten en zakelijke klanten om zowel energie af te nemen als
als ook te leveren aan
het Net. Alliander heeft producten in de maak, die deze dynamiek met een goed meet-en
me en monitoringssysteem
met keuzeopties in de markt zet. Deze producten krijgen met het ontstaan van lokale energiecoöperaties een
vergrootte afzetmarkt.
De totale werkgelegenheidsgroei in de regio wordt daarmee geschat op ongeveer 50 arbeidsplaatsen, van zowel
productie, verkoop en onderhoud van de water-en
water
energiegerelateerde producten.

Figuur 12:: Werkgelegenheidsontwikkeling Regio Oost
Oost- Nederland
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6.4 Launching Customers
De innovatieve oplossingen en producten worden door Park Lingezegen (water en energie in
gebiedsontwikkeling) en Alliander (nieuwe business model voor lokale groene energievoorziening en productie)
als launching customer getoetst en gevalideerd, waarmee gelijktijdig de oplossingen en producten ten goede
komen aan de ontwikkeling van het park Lingezegen, en de gestelde doelen. Hierin staat “Het Waterrijk”, als
berging- en retentiegebied centraal, en “Het Landbouwland, de Buitens” en “Bergerden” als energie-lokaties,
echter de producten zullen in het gehele park een bijdrage leveren aan de doelen van het Park. Het Park krijgt
hiermee, behalve de doelen van waterberging en natuurfunctie tevens een nieuwe economische functie als
energie en werklandschap. Hiermee wordt in het park nieuwe werkgelegenheid geschapen (agrariërs: biomassa,
warmte-koude opslag, groen-blauwe functies, recreatieve functies en ondernemerschap, energielevering (o. a.
wind, zon, biomassa-vergassing). Alliander kan hiermee haar nieuwe business modellen valideren m.b.t. de
flexibilisering van de energiemarkt en de rol van lokale producenten- afnemers. Hiernaast zal zij hiermee de
markt voor haar innovatie-producten als slimme meters voor afname of toelevering breder in de markt kunnen
zetten, met om te beginnen bij de klanten van Park Lingezegen-energie.
Overige afnemers en launching customers
Hiernaast wordt een indirecte impuls voor de werkgelegenheid (en de exportmogelijkheid) in de regio verwacht
door het gebruik van deze technologie bij een aantal gebiedsbetrokken stakeholders. Deze kunnen als launching
customers gaan optreden van het programma. Met een aantal partijen is contact gelegd over de beoogde
ontwikkeling. Hieronder vallen partijen als Staatsbosbeheer, DLG, provincie, waterschappen en RWS. De
technologie is toepasbaar in diverse regio’s in Nederland en wereldwijd te exporteren en te vermarkten.
Stakeholders, afnemers en mogelijke launching customers voor de beoogde producten zijn:
- Natuur- en waterbeheerders en betrokken overheden die verantwoordelijk zijn voor het behalen van natuuren waterdoelen (waterschappen, provincie, gemeenten (waterketen, recreatiewater), DLG,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer);
- RWS: combinatie van civiel technische projecten met waterretentie/ recovery – systemen, inzet BIOSAFE,
sensortechnologie voor monitoring en remote sturing;
- Grondstoffenleveranciers en verwerkers (nutriëntenwinning);
- Energiesector: (energieleverende waterzuivering);
- Landbouworganisaties (LTO, DLG,), agrariërs met extra mogelijkheden m.b.t. mineraalhuishouding en
uitbreiding /intensiveren/optimalisatie van het bedrijf, ”waterhouderij” producten, groen-blauwe diensten
en overige ecosysteemdiensten;
- Bio-based economy ondernemers;
- Recreatie-exploitanten;
- Projectontwikkelaars.
Hoewel ook bij deze stakeholders en partijen marktpotentie en werkgelegenheid toename (of garantie) hiermee
wordt voorzien, zijn deze indirecte baten niet in de inschatting van werkgelegenheid meegenomen.
Indien tevens de indirecte baten en de toepassing van de ontwikkelde producten (die leiden tot additionele
omzet, werkgelegenheid en een hogere verkoop van diensten en services )bij de stakeholders in de regio worden
ingeschat, wordt een voorzichtige schatting gemaakt van additionele werkgelegenheid, die optelt tot ongeveer
70 arbeidsplaatsen in de regio.
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6.5 Topsectoren en NWO
Met de totstandkoming van het consortium WaterNexT en project Water-Rijk met grote internationale
afzetmogelijkheden, zal de relatie worden gelegd met de Topsector Water. Binnen de topsector worden publiekprivate consortia gestimuleerd om hun gezamenlijke propositie internationaal te versterken. Het huidige project
voldoet aan deze eisen en speelt in op de prioriteiten “building with nature” en klimaatadaptatie,
watertechnologie en deltatechnologie.
Met de totstandkoming van het consortium zal getracht worden, via deze Topsector incentives, een multiplyer
op eigen investeringen en evt toe te kennen EFRO middelen te verwerven en hiermee een boost te genereren op
de Nederlandse aanpak van mondiale Delta’s.
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7. Aansluiting Project bij het Operationeel Programma EFRO 2009 - 2013
De Hoofddoelstelling van het operationeel programma is het ontwikkelen van Oost Nederland tot een
toonaangevende Europese Innovatieve regio. Dit project draagt bij aan deze hoofddoelstelling door zich te
richten op twee van de subdoelstellingen van het Operationeel Programma Oost.
Doelstelling 1: Versterken van de kenniseconomie en het regionale innovatieve vermogen door het benutten
en versterken van de aanwezige kennisclusters
In Noord-Oost Nederland is een unieke concentratie van universitaire partners op het gebied van Water,
uitgewerkt in de open –innovatie samenwerking van universiteiten en waterschappen (NONL water): WaterNexT,
specifiek gericht op de Hoge Delta. Door de kracht van deze samenwerking en de focus en concentratie van
middelen op de Hoge Delta, is een onderscheidende kennis- kunde en exportpositie ontstaan in Oost-Nederland.
Deze WaterNexT Valley heeft zowel links naar en bijdragen uit Food Valley (water en biomassa, water en
energie), Health Valley (schoon water en gezondheid) en de Technology Valley (waterzuivering en nutriënten- en
energiefabriek).
Het regionale innovatieve vermogen wordt versterkt doordat onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met
wetenschappelijke Spinozaprijswinnaars (Jetten: waterzuivering en energie, Alterra en WU: hydrologie) binnen
de regio worden gebundeld met de aanwezige bedrijvigheid op gebied van water, energie en technologie
(sensoren). Het project is opgebouwd met productontwikkelings bedrijven als Alliander, B-Ware, Eijkelkamp en
Meteo Consult, met de eindgebruikers en launching customers: gebiedsontwikkelaars (Park Lingezegen en de
ontwikkelaars die in aanbesteding offreren, DLG, waterschappen) en met Alliander als vernieuwende energieondernemer.
Deze samenwerking leidt tot een scala van unieke producten die tot een versterking van de innovatiekracht van
de regio leiden. Deze innovatiekracht kenmerkt zich tevens door haar marktgerichte vraagsturing, door de focus
op een segment waar een aantoonbare groeiende marktvraag bestaat vanwege de toenemende problemen
rondom klimaatveranderingen en toenemende extremen in waterstanden en door een wereldwijde druk op
groene en duurzame energieproductie en grondstoffen (o.a. fosfaat). Deze marktvraag versterkt de kracht van de
toptechnologische regio, immers de keten van ‘kennis‘ naar ‘markt’ wordt snel en effectief doorlopen, door
optimaal gebruik te maken van de regionale kennis die aanwezig is in regionale bedrijven, kennisinstituten en
eindgebruikers Park Lingezegen en Alliander. Daarnaast zal de kenniseconomie in bredere zin profiteren van het
verder versterken van de kennis binnen deze clusters.
Doelstelling 2: Het versterken van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, het stimuleren van
ondernemerschap en het creëren van duurzame werkgelegenheid
De aard van het project behelst een focus op ondernemerschap en versterking van de concurrentiepositie. De
Water-Rijk producten, productiemethoden en apparatuur (sensoren, waterzuivering, energieopwekking) zullen
na ontwikkeling breed toepasbaar zijn. De technologiepartners (Eijkelkamp, B-Ware, Spinoff microbiologie i.o. en
Optimal Planet) zorgen voor de technische validatie van de producten, Het Park Lingezegen en Alliander
verzorgen de toepassing in de praktijk en implementatie in de energie markt. Na deze validatie worden de
hydrologie, waterzuivering-, nutriënt- en energiewinnings- systemen direct ingezet in de praktijk van het Park en
bij Alliander, waarmee niet alleen validatie in de praktijk bewerkstelligd wordt, maar gelijktijdig een efficiënt en
meer kostenbesparend productontwikkeling wordt doorlopen, met screening van de productconcepten in de
allervroegste fase. Hiermee wordt ogenblikkelijk al private positie, reductie van kosten en een verbeterde
productformulering bereikt, waarmee een nationale, maar ook internationale (export-)positie voor de “Hoge
Delta’s” mondiaal wordt verkregen.
Vanuit de ontwikkeling wordt een scala aan nieuwe producten en toepassingen gegenereerd, met een hoge
omzetverwachting en bijbehorende werkgelegenheid (initieel 50 fte), die bij verdere diversificatie nog verder zal
toenemen. Door de verankering van alle betrokken kennis en kennisintensieve MKB-partijen, die vanuit de
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complementariteit elkaar nodig hebben in de verdere diversificatie, zal deze samenwerking vanuit de regio, hier
haar blijvende revenuen en duurzame kennisintensieve werkgelegenheid tegemoet kunnen zien. Alle partijen die
voor de marktimplementatie daadwerkelijk nodig zijn en risicodragend, zijn in dit consortium als partner
aanwezig, zodat een snelle route van kennis naar kunde naar kassa gerealiseerd wordt.
Bijdrage doelstellingen prioriteit 1
Het Water-Rijk project draagt bij aan meerdere doelstellingen van prioriteit 1 van het EFRO-programma OostNederland: innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap.
• In het project wordt samengewerkt tussen bedrijven en kennisinstellingen in
Oost-Nederland op gebied van Water (WaterNexT), met hierin een grote impact en
werkgelegenheidsverwachting voor de Valleys van Food (Biobased economy: biomassa en energie) – Health
(gezond water) en Technologie (waterzuivering, nutriënt- en energiefabriek, (biomassa, zon, wind, koude
warmte opslag, vergassing)).
Kennis die aanwezig is bij kennisinstellingen, wordt door marktpartijen vertaald naar nieuwe en
hoogwaardige marktproposities met een grote omvang en mondiale impact. De aanwezigheid van Park
Lingezegen (met afnemers vanuit waterschap, DLG, natuurbeheer) en Alliander (energiesector) zorgt voor
directe betrokkenheid van de eindgebruiker bij de ontwikkelingsfase en directe toepassing in de nieuwe
product- en conceptontwikkeling en kan daarmee een directe en grote impact op de werkgelegenheid in de
regio hebben.
•
Door de samenwerking in het Water-Rijk project wordt academische kennis gevaloriseerd door met name
kleine en middelgrote, gespecialiseerde bedrijven en dienstverleners, allen met een uitstekende
marktreputatie op hungebied en een uitstekende relatie met de kennisinstellingen. In het consortium is
tevens Park Lingezegen en Alliander als eindgebruikers en launching customers aanwezig, die voor een
directe validatie en afzet kunnen zorgen. Door de nieuwe marktontwikkeling wordt een volgende groei- en
consolidatiefase van de MKB-bedrijven voorzien met een verstevigde positie in de regio. De nieuwe
hydrologiesystemen, waterzuiverings- apparatuur, nutriëntenwinning en lokale groene energieproductie en
weer-en watervoorspellende services zullen bij succesvolle ontwikkeling een grote markt aanboren,
waardoor een grootschalige en blijvende werkgelegenheidsimpuls voor kenniswerkers wordt bereikt in de
regio. Door de samenwerking wordt niet alleen een unieke combinatie voor technologieontwikkeling
verkregen, maar tevens wordt de marktimplementatie ook tot een optimaal economisch en commercieel
perspectief gebracht.
Het project zorgt daarmee zorgt voor een versterking van de positie van Oost- Nederland op dit speerpunt van de
Hoge Delta en zal leiden tot een substantiële marktontwikkeling in de regio en een vergroting van het potentieel
aan werkgelegenheidsontwikkeling voor hoogwaardige kenniswerkers (50 - 70fte) in de regio.
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8. Projectorganisatie
Het management en controle van het project is ondergebracht bij de RU, Faculteit Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FNWI)en wordt ondersteund door de dienst Financieel
Financieel Economische zaken van FNWI .
Deze afdeling heeft een jarenlang opgebouwde expertise en track record in o.a. het coördinatieschap en
management (accountantscontrole) van grootschalige en onderzoeksonderzoeks en bedrijfsmatige projecten met veel
(internationale)
nale) projectpartners (PPS) bijv. in het kader van de Europese kaderprogramma’s. Met name op gebied
van projectverantwoording: financieel en qua projectrevenuen en sturing op projectresultaten is veel ervaring
aanwezig. De afdeling bestaat uit een substantieel
substantieel aantal senior medewerkers, waardoor robuustheid in het
management gewaarborgd is.

8.1 Projectmanagement en sturing
De overall verantwoordelijkheid in het project is belegd in een Stuurgroep Water-Rijk,
Rijk, waarin alle deelnemende
partners en WP-trekkers zitting hebben (figuur 13), o.l.v de project coördinator
De projectsturing is georganiseerd vanuit de productroutes en Workpackages. De organisatie hiervan wordt
hieronder beschreven, vanuit de verschillende lagen van operationeel – tactisch – strategischee niveaus van
sturing: de operationele (WP-)) organisatie, het management (PMT) en de strategische – stuurgroep
stuurgroep- sturing.

Figuur 13: Projectorganisatie Water-Rijk

Stuurgroep
Minimaal één keer per drie maanden, zullen de leden van de Stuurgroep en projectcoördinator
ctcoördinator van Water-Rijk
samenkomen om de projectvoortgang, de projectresultaten en eventuele projectwijzigingen te bespreken. Het
voorzitterschap van de Stuurgroep wordt gevoerd door de projectcoördinator,, operationeel onderst
ondersteund door
het ProjectManagementTeam (PMT).
De voortgang van het project valt onder verantwoordelijkheid van de projectcoördinator en penvoerder van het
project. De operationele sturing wordt verricht door het ProjectManagement Team (PMT), in afstemming met de
Workpackage trekker en vertegenwoordigers en onder eindverantwoordelijkheid van de Stuurgroep.
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Indien het ProjectManagementTeam (PMT) tot de conclusie komt dat strategische wijzigingen noodzakelijk zijn,
zal dit voorgelegd worden aan de Stuurgroep. De PMT-groep komt minimaal één keer per twee maanden bijeen
met de Workpackage trekkers om de operationele voortgang van het gehele project te bespreken.
Project Management Team (PMT) bewaakt totale sturing en integratie van WP’s
De Project Coördinator zal toezien op en is verantwoordelijk voor een adequate structuur en frequentie van de
WP overleggen en bewaakt de overall voortgang en mijlpalen, die bereikt moeten worden, zowel op inhoudelijk,
strategisch vlak als op gebied van marktvoortgang, deliverables en financiële voortgang.
De Projectcoördinator wordt hiertoe ondersteund door het ProjectManagementTeam (PMT), waarin behalve de
projectcoördinator ook juridische (IP) en financiële expertise is opgenomen en als een operationeel dagelijks
bestuur werkt onder mandatering van de Stuurgroep.
WP Sturing
Ieder Workpackage heeft een WP trekker, in het Workpackage werken zowel publieke kennisorganisaties als
private MKB-partijen samen, vertegenwoordigd door de WP trekker (WP trekkers zijn aangegeven in
bovenstaande figuur 13 en 14). Dit is gekozen, om daarmee per WP de hele keten van kennis- kunde- kassa te
kunnen sturen en een vertegenwoordiger van het private bedrijfsleven verantwoordelijk te laten zijn voor de
uiteindelijke productontwikkeling en prototyping en marktontwikkeling tot en met marktintroductie en
exploitatie (die na het EFRO programma zal plaatsvinden).
De sturing binnen de Workpackages wordt verzorgd door alle vertegenwoordigers van de betrokken partners in
het WP en haar aangewezen trekker. De partners binnen het WP zijn zelf verantwoordelijk voor de
overlegstructuur en communicatie binnen hun Workpackage. Hierin zal voor het operationele werkoverleg een
frequentie op basis van een paar weken worden gehanteerd (experimentele afstemming) en voor de senior
sturing een frequentie van 2 maanden worden gehanteerd (of vaker indien de projectvoortgang daarom vraagt).
Rapportage
Elke 6 maanden zal per workpackage en over het gehele project, een rapportage opgesteld worden t.b.v. de
Stuurgroepvergadering. De betrokken kennis- en bedrijfspartners zullen zorgdragen voor c.q. ondersteuning
bieden bij alle administratieve verplichtingen en rapportages hiervan aan de partners en de subsidieverstrekker.
Ruim voor de rapportage termijnen en data, die met de managementautoriteit zijn vastgesteld(minimaal 1
maand van te voren), zullen de rapportages worden opgesteld en getoetst aan de voortgangseisen zoals door
subsidiegever zijn verstrekt en als mijlpalen in het project zijn aangegeven.

8.2 WorkPackage organisatie, werkpakketten en activiteiten sturing
Het management en de controle van het project kent een duidelijke structuur met een heldere indeling en
taakorganisatie over de uit te voeren activiteiten van het project. De werkzaamheden zijn beschreven in
workpackages, waarin de taken en resultaten van de verschillende samenwerkende partners en afdelingen zijn
vastgelegd. De Management-structuur is gelaagd opgebouwd, (fig 13), elke workpackage heeft een WP-trekker,
die verantwoordelijk is voor coördinatie en voortgang binnen het WP.
Ieder Workpackage kent twee fasen: In fase I wordt op basis van een modelsysteem of in laboratorium omgeving
met gecontroleerde omstandigheden onderzocht, aangepast en getoetst (voor elk WP), waarna in een pre-pilot
gebied of praktijksituatie wordt ontwikkeld en gevalideerd (fase II). Deze validatiepilot wordt zo gekozen dat met
beperkt risico, maar op praktijkschaal (of opschaalbaar) kan worden gevalideerd.
Fase I zal in ongeveer 2 jaar worden doorlopen, in jaar 3 zullen de systemen voor waterretentie waterzuivering,
nutriëntenwinning en energieproductie in de praktijk, in het Park Lingezegen worden getest (zie ook fasering WP
8.3 en figuur 16).
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Figuur 14: Projectorganisatie Water-Rijk

In onderstaande figuur staan de WP’s schematisch weergegeven. Centraal in het project staat de WP’s 2, 3 en 4
als technologiën en producten voor Waterberging en retentie, Waterzuivering en Nutriënten en Energiefabriek,
WP1 zal zorgdragen voor een goede projectorganisatie en disseminatie, WP 5 draagt zorg voor een int
integrale
toepassing van de innovatieproducten in een integrale gebiedsontwikkeling, waar keuze scenario’s objectief en
kwantitatief kunnen worden afgewogen voor een integrale ontwikkeling of ten behoeve van agrarisch
ondernemers die hun productenpakket willen
wille uitbreiden met groen-blauw-grijze
grijze diensten of biomassa
biomassaenergielevering.

Figuur 15: Projectorganisatie en WP’s

Elk Workpackage heeft een trekker, die verantwoordelijk is voor de voortgang en deliverables per Workpackage.
De fasering van deze
ze Workpackages en producten is zoals geschetst in hoofdstuk 5.5 figuur 9.
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8.3 Fasering en Planning Workpackages
WaterNexT streeft er met Park Lingezegen naar om EFRO indiening in 2012 te realiseren. EFRO voorziet tot
maximaal 50 % in de kosten die vanuit
uit het Park in de uitvoeringsfase en vanuit de innovatie-partners
innovatie partners worden
ingezet. Een voorzichtige schatting is dat doorlooptijd tot eind 2015 is met geschatte kosten van ongeveer 5.5
miljoen, met meeneming van relevante subsidiabele kosten vanuit Park Lingezegen.
Lingezegen. Hiermee kan een subsidiabel
budget gegenereerd worden van ongeveer 2.7 miljoen euro, wat ten dele ingezet wordt voor de innovatieve
producten en deels kan worden aangewend voor uitvoering van realisatie Park Lingezegen.
De planning is op hoofdlijnen
nen weergegeven in het processchema in paragraaf 5.5, figuur 5 is aangegeven en
georganiseerd in Workpackages,, gericht op de te realiseren producten,
producten zoals in hoofdstuk 5 beschreven.
Ieder
eder Workpackage kent twee fasen: In fase I wordt op basis van een modelsysteem
systeem of in laboratorium omgeving
met gecontroleerde omstandigheden onderzocht, aangepast en getoetst (voor elk WP), waarna in een pre-pilot
pre
gebied of praktijksituatie wordt ontwikkeld en gevalideerd (fase II).. Deze validatiepilot wordt zo gekozen dat me
met
beperkt risico, maar op praktijkschaal (of opschaalbaar) kan worden gevalideerd.
Fase I zal in ongeveer 2 jaar worden doorlopen, in jaar 3 zullen de systemen voor waterretentie waterzuivering,
nutriëntenwinning en energieproductie in de praktijk, in het Park Lingezegen worden getest. De specifieke
verdeling van werkzaamheden in de tijd is als volgt.

Figuur 16: Planning WP’s
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9. Begroting en Financiering
WaterNexT streeft er met Park Lingezegen naar om EFRO indiening in 2012 te realiseren. EFRO voorziet tot
maximaal 50% in de kosten die vanuit het Park in de uitvoeringsfase en vanuit de innovatie-partners worden
ingezet.
Het project heeft een doorloop tijd tot eind 2015 en de project kosten zijn begroot op ongeveer 6,6 miljoen, met
meeneming van relevante subsidiabele kosten vanuit partner Park Lingezegen. Het EFRO subsidie budget van
ongeveer 50% wordt ten dele ingezet voor de innovatieve project producten en ten dele voor uitvoering van
realisatie Park Lingezegen.

9.1 Begrotingsopzet
De begroting is langs de WorkPackages gedefinieerd en omvat de bijdragen en kosten van alle participerende
partijen (bijlage II financieringsplan). De totale kosten van het programma bedragen 6.6 M€ . De eigen
bijdrage/financiering van de betrokken partners bedraagt 3.0 M€ . De relatie hierin tussen de grote instellingen
en MKB/starters is dusdanig dat het grootste deel van de kosten door de grotere instellingen gedragen wordt.
Zeker in deze economische tijd, is een risicodragende investering voor MKB partijen moeilijk te ondernemen.
Gegeven deze economische perspectieven is het aandeel wat de kleinere MKB partijen nemen, aanzienlijk. Zij
kunnen dit enkel doen, vanwege de marktperspectieven, die relatief groot zijn en met beheersbaar risico kunnen
worden ondernomen (bekende markt, afzetkanalen, combinatie van technologiën i.p.v. geheel nieuwe
technologische elementen).
Hierin is de private inbreng van B-Ware het meest omvangrijk: ( 0.7 M€), B-Ware investeert in deze mate, omdat
zij hebben ervaren een aanzienlijke voorsprongpositie te kunnen verkrijgen bij de te realiseren
productvernieuwingen, en daarmee een vooruitgeschoven positie in nationale en internationale aanbestedingen
te genereren. Dit levert grote opdrachten, die mondiaal kunnen worden ingevuld (momenteel positie in Tropen,
Scandinavië, etc.). Deze voorsprongpositie kan een periode van ongeveer 10 jaar bestrijken en miljoenen omzet
en substantiële werkgelegenheid realiseren. Met deze bedrijfsstrategie is B-Ware in de afgelopen jaren gegroeid
met ongeveer 20 fte en zij dingt mee in de meeste grote aanbestedingen op gebied van duurzaam schone wateren bodemsystemen, waterbeheer, retentie en nutriëntenbehandeling. Zij wil dat met de huidige investering
opnieuw realiseren.
Ook Eijkelkamp investeert substantieel. Ook zij kunnen met vernieuwingen in sensortechnologie en toepassing
van hun al bestaande sensoren, meteen een markt realiseren bij de uiteindelijke inrichting van het Park en deze
internationaal positioneren. Binnen het Water-Rijk project ziet Eijkelkamp de mogelijkheid om verdere concepten
te ontwikkelen en sensoren te valideren met satelliet data. Deze open data resources passen in de al ingezette
vernieuwingsstrategie van Eijkelkamp. Op basis van deze data kunnen beslissingsondersteunende management
systemen en sensoren verder ontwikkeld en geoptimaliseerd worden.
Eijkelkamp zal haar internationale positie gebruiken om dit concept wereldwijd verder te ontwikkelen en
vermarkten van management systemen waarbij een integrale benadering van water en bodem centraal staan.
Alliander stelt haar investering binnen water-Rijk in de context van de adviesrol die zij inneemt bij lokale energieproductie en levering. Zij wil hiermee bijdragen aan de ontlasting van de Netcapaciteit, maar zal hiermee een
geheel nieuwe markt en verdienmodel moeten genereren. Hierin passen tevens de ontwikkeling van nieuwe
meetsystemen om de consument of zakelijke klant interactief te kunnen laten afnemen of leveren. Dit levert een
producten pakket vanuit Alliander met meetinstrumenten, maar ook ingenieurs- en adviesdiensten en tevens een
noodzakelijke bijdrage aan de vereiste Netcapaciteit. Ook hierin doet Alliander een substantiële investering,
gezien haar nog jonge bestaan in de energiemarkt. Zij wil hiermee tevens de internationale positie versterken van
Alliander.
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Park Lingezegen investeert, om, behalve de gestelde water-en natuurdoelen (KRW, waterberging,
zoetwatervoorziening), tevens nieuwe economische functies te doen ontstaan op gebied van biomassa productie
(agrariërs), recreatie-ondernemers, waterzuivering, nutriëntwinning en energieproductie als groen-blauwe
ecosysteem diensten. Zij is door omliggende gemeenten aangemoedigd om de bewoners rondom het park
(160.000) van energie te gaan voorzien.
Overige MKB- partijen uit het Water-Rijk consortium (MeteoConsult, Optimal Planet) leveren ondersteunende
technologie (satellietbeelden, weer-en watervoorspellingen, decision tools mbt milieu baten/lasten), naast
advisering en services op basis van kennis en kunde, en zullen in de exploitatiefase als toeleverancier in de
geïntegreerde systemen hun eigen omzet kunnen vergroten. De investeringen van deze “jonge” MKB-partijen is
in relatie tot hun omvang en verwachtte exploitatie in verhouding tot de te verwachten
werkgelegenheidtoename in hun bedrijf.
De publieke kennis en advies partijen hebben met hun omvang meer gelegenheid om in het begintraject van de
ontwikkeling een groter innovatie- risico te nemen. Tevens kan de sturing van een grootschalig
ontwikkelprogramma met veel partners leunen op de ervaring die de universiteit hiermee heeft, in inhoudelijke
coördinerende, als ook op gebied van projectmanagement en in financiële (en projectaccounting) zin.
De werkgelegenheid die tijdens de looptijd bij deze partners wordt gegenereerd, zal in het vervolg van het
project, overgedragen worden aan de private bedrijfspartners, zodat een vliegende start bij de exploitatie
gegarandeerd is en continuïteit in de kennis, kunde en ervaring behouden blijft in de regio.

9.2 Financieringsopzet
De financiering van het project is afkomstig uit twee bronnen: het eigen R&D budget van de bedrijven en de
kennisinstellingen, en de bijdrage uit het OP-Oost. Hierin draagt de provincie bij aan de realisatie van Park
Lingezegen en haar waterbergings, water retentie, natuur en energie doelen.
In eerste instantie worden de kosten vooral gemaakt binnen B-Ware, Eijkelkamp, Park Lingezegen, de
kennispartijen: Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit, op gebied van WP2 en 3/4 ten behoeve van de
hydrologiesystemen en waterzuiveringsbiocascade en nutriëntenwinning. In de fase I zal dit op modelsysteem
schaal plaatsvinden, hierin leveren de universiteiten, B-Ware en Eijkelkamp, in mindere mate Meteoconsult een
grote eigen investering en bijdrage. In fase II zullen de praktijktesting en validatie in de aanleg van het bergingsen retentiebekken worden geïntegreerd. Dan zal Park Lingezegen veel kosten voor haar rekening nemen. Optimal
Planet zal vooral bij integratie van deze praktijkmethoden via het product BIOSAFE een afwegingsrol hebben
t.a.v. keuze van verschillende inrichtingsscenario’s. Deze advisering en ontwikkeling en inzet van BIOSAFE is ook
in de eerste opzet van de modelexperimenten, en in de eerste aanlegwerkzaamheden van het Park Lingezegen
(Het Waterrijk) cruciaal.

9.3 Belang van de bijdrage van het OP-Oost/EFRO subsidie
Voor de haalbaarheid van het project is een bijdrage vanuit OP-Oost is van groot belang. Dit heeft te maken met
het stadium van de ontwikkeling (nu modelschaal technologie), de experimentele aard hiervan (alleen toegepast
in gesloten watersystemen) en de benodigde vertaling van de gegenereerde kennis naar een set van prototype
industriële producten, waarbij in dit stadium van productontwikkeling en de latere fase van marktontwikkeling,
geen van de partijen in staat is om deze ontwikkeling alleen verder te dragen en geen van hen in staat is om
zelfstandig het marktrisico in dit stadium te kunnen dragen.
Een additionele reden voor noodzaak van additionele financiering is de complementariteit van de ontwikkeling,
waarbij partners vanuit bijv. sensortechnologie, een combinatie moeten zoeken naar de vertaling van
satellietbeelden en geïntegreerde datasystemen. Ook de combinatie van waterberging en retentie levert een
dusdanige complexiteit mbt waterstanden, grondwatersysteem, en inkomende waterhoeveelheden en
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samenstelling, dat hoge eisen gesteld worden aan de innovatie. Dit geldt idem voor waterzuivering in open
watersystemen en de combinatie met nutriëntwinning en energieproductie. Daarmee wordt wel een doorbraak
in de ontwikkeling verwacht, met grote mondiale implicaties en toepassing ten behoeve van de
klimaatrobuustheid van mondiale delta’s. Hiermee wordt tevens een nieuw commercieel verdienmodel
gegenereerd voor van oudsher een publiek domein met maatschappelijke kosten, waarbij opbrengsten van
energie en nutriënten, de bekostiging kunnen genereren van het waterbergings- en retentiebekken.
Deze ontwikkeling moet worden gerealiseerd met inzet van een groot aantal verschillende partners, zowel qua
kennisdomein verschillend, als in aard van de organisaties. Combinatie van deze expertise maakt de innovatie
uniek en met groot markt-en commercieel perspectief, maar vereist ook de samenwerking van partijen uit
verschillende sectoren of domeinen, waarmee innovatiekosten en risico’s groter zijn, dan binnen de eigen
ervaring en netwerken.
Draagkracht Partners
De partijen die voor de technologische ontwikkeling verantwoordelijk zijn, beschikken over beperkte financiële
middelen: de betrokken universiteiten en MKB’s (B-Ware, Eijkelkamp, Meteoconsult, Optimal Planet) en de nog
jonge organisatie Alliander, beschikken niet over uitgebreide R&D budgetten uit commerciële activiteiten of
andere opbrengsten, waardoor de ontwikkeling financieel gedragen kan worden. De Participerende MKB’s zijn
grotendeels in de beginstadia van hun levenscyclus (0 – 20 fte), eerste marktintroducties zijn met succes
doorlopen, er wordt een verbreding van portfolio en een uitbreiding van het marktgebied (internationaal)
nagestreefd, echter de financieringsbasis is vooralsnog, en zeker in deze tijd, kwetsbaar.
Uitzondering hierin is B-Ware, die ondanks haar nog kleinschalige omvang toch een substantiële investering wil
doen op deze ontwikkeling, gegeven de marktperspectieven en zijn mondiale afzetmogelijkheden.
“Water for Food and Energy”
De hier voorgestelde ontwikkeling op gebied van waterveiligheid en waterzekerheid (kwantiteit en kwaliteit)
geeft verbeterde perspectieven met grote economische omvang voor zowel Food Valley en de nieuw te vormen
Energie Valley en het Technologiecluster in de regio. De ontwikkeling genereert op relatief korte termijn grote
economische kansen voor deze kennis- en MKB-sector op gebied van de regiospeerpunten van Food (biomassa,
ecosysteemdiensten), Water, Energie en Technologie.
Met de subsidiebasis van EFRO wordt de mogelijkheid van de MKB participatie veilig gesteld en kan een nieuw,
omvangrijk marktperspectief gegenereerd worden, wat het portfolio kan verbreden en de beoogde doorgroei en
productdiversificatie en daarmee de continuïteit en positie in Oost-Nederland mede kan garanderen.
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9.4 Financieringsplan
Voor begroting en gedetailleerd financieringsplan zie bijlage II bij aanvraagformulier.
tabel 2. Financiële dekkingsplan Water-Rijk
Financiers

Totale bijdrage

In% van totaal

- deelnemende partijen
- fondsen
- sponsoring
- overige
.
- rijk / ministerie
- provincie eenheid …………
- provincie eenheid …………
- provincie eenheid …………
- Gemeente
- Overige (toelichting)

€ 2,981,496.01
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

45.08%

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Te financieren kosten
- EU (EFRO) Europaloket
- bijdrage provincie
Totaal

€ 3,631,767
€1,815,884
€1,815,883
€ 6,613,263

54.92%
50%
50%
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10. Programma-indicatoren
Behorend bij het operationeel programma 2007 – 2013
Tabel 3. Bijdrage Water-Rijk aan programma-indicatoren
Indicator
Aantal R&D projecten

Totaal
1

Private R&D investeringen in €

€ 2,981,496

Publiek R&D investeringen

€ 3,631,767

Aantal ondersteunende startende bedrijven en kleine bedrijven < 5
jaar
Uitgelokte private vervolginvesteringen

2

€5.000.000

Aantal ondersteunde MKB bedrijven
Aantal (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en
kennis/researchinstellingen
Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen in fte’s (outcome)

1

50-70
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