
Exclusief
Waterzuivering

D at de douche schoon warm water geeft dat vervolgens 
met shampoo- en zeepresten vlotjes door het putje 
het riool in stroomt, vinden we heel gewoon. Waar 
het dan blijft, daar denken we nauwelijks over na. Als 

vanzelfsprekend trekken we de wc door, spoelen dagelijks van alles 
en nog wat door de gootsteen en laten de wasmachine leeglopen in 
het riool. In al dat afvalwater zitten stofjes die maar beter niet in het 
milieu terecht kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan microplastics, 
pesticiden, medicijnresten en ziektekiemen. Ze zijn schadelijk voor 
het milieu en je gezondheid. Nog tot midden negentiende eeuw 
veroorzaakten lozing van ontlasting en ander afvalwater ernstige 
ziekten en stank. Gelukkig is dat veranderd met de komst van 
riolering en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Mede daardoor leven 
we zo’n dertig jaar langer. Dat is nogal wat. Met andere woorden: 
goede afvalwaterzuivering is belangrijk voor de volksgezondheid, 
het milieu en een prettige leefomgeving.

WAT GEBEURT ER MET ONS AFVALWATER?
Vanuit het riool komt het terecht in een van de zeventien 
rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschapsbedrijf Limburg 
(WBL). Daar wordt het afvalwater dag en nacht gezuiverd en daarna 
teruggegeven aan de Maas, beken en ander oppervlaktewater. Zou 
WBL het afvalwater niet zuiveren of de stekker eruit trekken, dan 
komen al die schadelijke stoffen vroeg of laat weer bij ons terug. De 
gevolgen laten zich raden.

VEEL TE VERTELLEN
Het klinkt misschien vreemd, maar afvalwater vertelt ons veel. Het 
geeft bijvoorbeeld informatie over obesitas, diabetes, bepaalde 
vormen van kanker, medicijn- en drugsgebruik. Daarmee is afval-
water eigenlijk een soort graadmeter voor onze gezondheid. Denk 
aan het coronavirus. Is iemand besmet met dit virus, dan zitten er vaak 
virusdeeltjes in de ontlasting. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Kerstmis 2021: kribbe, boom, lichtjes, gezelligheid. Mogelijk nog meer dan andere jaren denken we deze 
feestdagen aan elkaar. Dromen we over tijden dat we elkaar weer als vanouds kunnen ontmoeten. Strijken we 
in klein gezelschap van dierbaren neer bij de haard, babbelen wat, nippen aan een glas glühwein, bereiden een 
specialiteit voor de kerstdis en tafelen tot laat in de avond. Voldaan. Nog even douchen en hup, het bed in.

meten ze die coronavirusdeeltjes. Zo kan het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al vroeg de verspreiding van 
het virus volgen, lokale uitbraken signaleren en nieuwe varianten 
opsporen.

PROEVEN
De bevolking groeit, de verontreiniging neemt toe en wet- en 
regelgeving voor het lozen van water wordt almaar strenger. Daarom 
moet WBL steeds meer doen om schadelijke stoffen uit het afvalwater 
te halen. Aan de hand van proeven onderzoeken we wat er allemaal 
kan. Nu al wordt zo’n veertig procent van de medicijnresten uit het 
rioolwater gehaald. En wij streven naar maar liefst tachtig procent. 
Op onze installatie in Simpelveld zijn we een proef gestart om de 
mogelijkheden te onderzoeken. En op de zuiveringsinstallatie in 
Roermond testen we een jaar lang een nieuwe zuiveringstechnologie 
waarbij afval en water direct van elkaar worden gescheiden. Dat 
levert kraakhelder water op en een restproduct. Het heldere water is 
ideaal voor gebruik in de industrie of om akkers mee te besproeien 
bij droogte. Het restproduct is, als nieuwe waardevolle grondstof, 
geschikt voor hergebruik en energieterugwinning.

SLIMME BOUWTECHNIEK: VERDYGO
We blijven vernieuwen. Onze eerste rioolwaterinstallaties bouwden 
we van robuust beton, onder de grond. Moeilijk en duur om deze aan 
te passen wanneer dat nodig is. Daarom hebben we werk gemaakt 
van een slimme en compacte zuiveringsinstallatie, eenvoudig om 
ter plekke aan te passen. Deze nieuwe bouwtechniek heet Verdygo-
bouw. De installaties in Roermond, Simpelveld, Wijlre, Hoensbroek 

Langer leven dankzij  
zuiveren afvalwater

en Weert zijn al gedeeltelijk Verdygo, de recent opgeleverde 
installaties in Panheel en Stein volledig. In 2030 willen we Verdygo 
als standaard op minimaal vijfenzeventig procent van onze 
rioolwaterzuiveringsinstallaties geïntroduceerd hebben.

PRIJZEN EN AWARDS
Het werk van WBL valt regelmatig in de prijzen, ook op Europees 
niveau. Trots zijn we op de eerste prijs die we onlangs met een 
nieuwe inkoopprocedure wonnen: de European Innovation 
Procurement Award 2021. Normaal gesproken mogen bedrijven bij 
een aanbesteding niet met elkaar overleggen over een product dat 
nog ontwikkeld moet worden. Deze nieuwe inkoopprocedure maakt 
overleg wél mogelijk. Bovendien krijgen startende bedrijven en 
universiteiten de kans om mee te doen.

Vanzelfsprekend of niet, Waterschapsbedrijf Limburg zorgt met 
zijn activiteiten voor een gezond langer leven in een prettige 
leefomgeving. Met deze wetenschap kunnen we dit jaar met een 
gerust hart Kerstmis vieren bij kribbe, boom, lichtjes en gezelligheid.
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Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterorganisatie van Waterschap Limburg.


