
Evides Waterbedrijf is in 2013 samen met een 
aantal partners het onderzoeksproject RINEW  
gestart. Doel van het project is om bruikbare  
stoffen uit afvalwater terug te winnen en deze  
zoveel mogelijk lokaal weer in te zetten. RINEW,  
dat staat voor Rotterdam Innovative Nutrients  
Energy and Watermanagement, levert een belang- 
rijke bijdrage aan het sluiten van de waterketen.

lke dag verdwijnen er – via ons afvalwater – veel bruikbare stof-
fen zoals papiervezels, fosfaat, goud en zink het riool in. Voor 
Evides Waterbedrijf reden om samen met Hoogheemraadschap 
van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Rotterdam het 
project RINEW te starten. Daarin onderzoeken we hoe we op inno-
vatieve en duurzame wijze nutriënten, energie en water afkomstig 
uit afvalwater kunnen terugwinnen en hergebruiken. De combina-
tie van het terugwinnen van meerdere stoffen en de innovatieve 
zuiveringstechniek maken het project uniek. 

Pilot Harnaschpolder
Om dit te realiseren, is Evides vorig jaar een pilot gestart op haar 
afvalwaterzuiveringslocatie Harnaschpolder. Proces Engineer Sigrid 
Scherrenberg: “Om een water-, energie- en grondstoffenfabriek te 
kunnen realiseren, moet het water een aantal zuiveringstappen 
doorlopen. Zo passeert het rioolwater om te beginnen een aantal 
harkroosters die vaste materialen zoals blikjes, hout en plastic zak-
ken uit het water halen. Vervolgens gaat het water door twee ze-
ven die ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld papiervezels afkomstig 
van wc-papier kunnen terugwinnen. Het gezeefde water dat hier-
na overblijf t, dient tot slot als 
voedingswater voor de vol-
gende stap: de keramische 
nanofiltratie. Deze mem-
braantechnologie maakt het 
mogelijk nog meer bruikbare 
stoffen aan het afvalwater 
te onttrekken.”

Klaar voor de praktijk
De afgelopen maanden zijn 
de verschillende zuiverings-
tappen uitvoerig getest. Een 
belangrijke uitdaging daarbij 
was het beheersen van de 

Een nieuwe toekomst 
voor afvalwater

Johan Bosman, Uit Je Eigen Stad

‘Hoe geweldig  
is het dat  
we straks  

rioolwater ter 
plekke kunnen 
hergebruiken?’

R INEW SLUIT WATERKETEN 
DOOR WAARDEVOLLE  
STOFFEN UIT AFVALWATER 
TERUG TE WINNEN.
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RINEW BELANGRIJK ONDERZOEKSPROJECT VOOR ROTTERDAM

De gemeente Rotterdam wil graag proeftuin zijn voor innovatieve partners en hun 
ideeën. Best logisch dus dat de gemeente een van de samenwerkingspartners is van 
het onderzoeksproject RINEW. Daphne de Koeijer, Manager Water bij de gemeente: 
“We willen graag weten hoe we efficiënter en doelmatiger kunnen omgaan met ons 
afvalwater. De infrastructuur hiervoor is heel kostbaar. Als transporteur vinden we het 
dan ook belangrijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om afvalwater meer 
lokaal en met minder transport te verwerken. Verder biedt RINEW ons de mogelijkheid 
de samenwerkende partners beter te leren kennen. Het is leerzaam gezamenlijk op te 
trekken. En wie weet, kunnen we elkaar in de toekomst op nog meer vlakken vinden.”

membraanvervuiling. Nu daar een oplossing voor is gevonden, is 
de installatie klaar voor de volgende stap. Dit najaar zal Evides de 
onderzoeksinstallatie van RINEW dan ook verplaatsen naar ‘Uit Je 
Eigen Stad’ aan de Marconistraat in Rotterdam-West. Dit stads-
landbouwbedrijf gaat het teruggewonnen schone water inzetten 
voor landbouw en visteelt. Daarnaast zullen de betrokken partijen 
onderzoeken hoe de andere teruggewonnen stoffen zoals papier-
vezels en fosfaat hergebruikt kunnen worden. Johan Bosman van 
Uit Je Eigen Stad: “We zijn met ons bedrijf steeds op zoek naar 

manieren om stadslandbouw op een economisch verantwoorde 
manier te laten plaatsvinden. We willen de zelfvoorzienendheid 
van de stad vergroten en bewoners laten kennismaken met wat er 
allemaal mogelijk is op dat vlak. RINEW past daar heel goed in en 
kan een mooie etalagefunctie vervullen. Hoe geweldig is het dat 
we straks rioolwater ter plekke kunnen hergebruiken? We willen 
het graag laten zien aan de 300.000 stadsbewoners die jaarlijks 
ons erf en restaurant bezoeken.”
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