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Glossarium
Afkortingen
AG
Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap)
ARA
Abwasseranlage (afvalwaterzuivering)
SBFI
Staatssekretariat für Bildung, Forschung & Innovation (Staatssecretariaat voor onderwijs, onderzoek
en innovatie)
BAFU Bundesamt für Umwelt (Federaal overheidsambt voor milieu)
CHF
Zwitserse frank
EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Materiaal onderzoeksinstelling)
GSchG Gewässerschutzgesetz (wetgeving waterbescherming)
GSchV Gewässerschutzverordnung (verordening waterbescherming)
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vergelijkbaar
met Nederlandse BV)
IKSR
Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (Internationale Commissie ter Bescherming van de
Rijn)
NGO
Niet Gouvernementele Organisatie.
NWP
Netherlands Water Partnership
SA
Société Anonyme (naamloze vennootschap)
SVGW Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (Zwitserse vereniging van gas en water)
SWP
Swiss Water Partnership
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Ministerie van
milieu, verkeer, energie en communicatie).
VZ
Vollzughilfe (handhaving)

Valutakoers
Voor de geldbedragen is een omrekenfactor gebruikt van 1 CHF = 0,8 Euro. Als de bron het bestand in euro’s
had omgerekend is dit bedrag aangehouden.
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Voorwoord
Dit rapport is opgesteld in het kader van een stage, voor mijn Master Internationaal Land en
Watermanagement aan de Wageningen Universiteit, bij het innovatie attaché netwerk (IA-netwerk) van de
ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Bern. Het doel van het rapport is Nederlandse bedrijven,
kennisinstellingen en publieke partijen met kennis over Zwitserland te ondersteunen en hen te wijzen op
kansen voor handel en/of samenwerking. Het presenteert de resultaten van vijf maanden onderzoek naar de
Zwitserse watersector. Het is het 3e innovatierapport van het IA-netwerk Berlijn over Zwitserland. De vorige
twee rapporten beschreven het innovatielandschap van de Zwitserland algemeen en de Zwitserse
energiesector (te vinden op www.innovatie.ch onder publicaties).
Verschillende personen zijn van groot belang geweest bij de totstandkoming van dit rapport. Allereerst mijn
stagebegeleider van het IA-netwerk in Berlijn, Wout van Wijngaarden en mijn collega’s van de ambassade in
Bern, Erik van den Akker, Saskia Harthoorn en Anita van Rozen. Tevens wil ik Bart-Jeroen Bierens en Jaap
Broersen bedanken voor de organisatie van de watermissie en feedback op het verslag van de missie, die heeft
plaatsgevonden in augustus 2012. Daarnaast bedank ik Aleid Diepeveen en Roy Neijland van het Netherlands
Water Partnership (NWP), vanwege de waardevolle input en de werkplek bij het NWP in Den Haag bij aanvang
van mijn stage. Tevens wil ik dhr. Wieriks en mevr. Reitsma bedanken voor de feedback op de eerste versie van
dit rapport. Verder de experts die tijd hebben vrijgemaakt om mij te woord te staan in Nederland en
Zwitserland:
• Prof. Dr. Rik I.L. Eggen – Eawag
• Prof. Dr. Max Maurer – Eawag en Fachverband für Abwasser VSA
• Prof. Dr. ing. Sybe Schaap – Voorzitter NWP.
• Prof. Dr. Thomas Wintgens – Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
• Hugo Aschwanden – Bundesamt für Umwelt BAFU
• Daniel Zürcher - Bundesamt für Umwelt BAFU
• Florin Müller – Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT
• Andreas Schönborn – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
Ten slotte wil ik ambassadeur Twaalfhoven bedanken voor de hartelijkheid en de prettige sfeer binnen de
ambassade die ik heb mogen ervaren tijdens mijn verblijf in Bern.
Veel leesplezier.
Marlies Draisma
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Samenvatting
Zwitserland, ‘the water castle of Europe’. Met de alpen als de bron van Europa’s twee grootste rivieren, de Rijn
en de Rhône, speelt Zwitserland een centrale rol in de waterhuishouding van Europa. Zwitserland is anders
georganiseerd dan Nederland, de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de lokale overheid (kantons en
gemeenten). De wetgeving kan per kanton verschillen, wat de watersector een zeer gefragmenteerde sector
maakt. Tevens is het feit dat Zwitserland geen lid is van EU een bepalende factor voor de samenwerking met
Zwitserland.
De Zwitserse overheid investeert momenteel in de eliminatie van microverontreiniging en duurzaam
waterbeheer (via het NFP61 project). De belangrijkste onderzoeksinstituten op het gebied van water zijn de
twee federale universiteiten van Lausanne en Zürich en het aquatisch onderzoeksinstituut, Eawag.
Aan de hand van inzichten op het gebied van watermanagement, afvalwater en drinkwater is gekeken naar
samenwerkingsmogelijkheden. Voor Nederland is Zwitserland interessant als handelspartner en
wetenschapspartner op de volgende gebieden:
• Afvalwaterzuivering. Zwitserland zoekt nieuwe technologie op het gebied van waterzuivering.
• Integraal watermanagement. Zwitserland zoekt internationale voorbeelden op het gebied van
duurzaam waterbeheer.
• Revitalisering van rivieren. Rivieren terugbrengen in de natuurlijke staat is een grote uitdaging en
hangt nauw samen met een stuk integraal management. Zwitserland zoekt internationale ervaring op
dit gebied.
• Onderzoek. R&D onderzoeksinstelling Eawag zoekt internationale partners voor het
onderzoeksproject NEST.
• Klimaatverandering. Zwitserland streeft naar verbetering van kennis over afvoer van water in
hoeveelheid en kwaliteit met het oog op het risico van mogelijke onomkeerbare ecologische
processen.
• Baggeren. Meren en rivieren op diepte houden wegens de toenemende sedimenten aanvoer.
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Zusammenfassung
Mit den Alpen als Quelle der zwei grössten europäischen Flüsse, Rhein und Rhône, spielt die Schweiz – das
«Wasserschloss Europas» – eine zentrale Rolle im europäischen Wasserhaushalt. Die Verwaltung ist in der
Schweiz anders aufgebaut als in den Niederlanden. Für die Wasserwirtschaft sind die nachgeordneten
Gebietskörperschaften (Kantone und Gemeinden) zuständig. Da sich die Rechtsvorschriften zum Teil von
Kanton zu Kanton unterscheiden, ist der Sektor sehr fragmentiert. Auch die Tatsache, dass die Schweiz nicht
der EU angehört, ist ein wichtiger Faktor bei der Zusammenarbeit mit anderen Ländern.
Die Schweizer Behörden investieren zurzeit in die Beseitigung von Mikroverunreinigungen und in nachhaltige
Wassernutzung (im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP61). Die wichtigsten
Forschungsinstitute in diesem Bereich sind die Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Lausanne und
Zürich sowie das Wasserforschungsinstitut Eawag.
Anhand von Erkenntnissen in den Bereichen Wassermanagement, Abwasser und Trinkwasser wurden die
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit sondiert. Für die Niederlande ist die Schweiz als Handels- und
Wissenschaftspartner auf den folgenden Gebieten interessant:
•
•
•

•
•

•

Abwasserreinigung. Die Schweiz ist auf der Suche nach neuen Technologien in diesem Bereich.
Integriertes Wassermanagement. Die Schweiz ist auf der Suche nach internationalen Vorbildern auf
dem Gebiet der nachhaltigen Wasserwirtschaft.
Revitalisierung von Flüssen. Die Rückführung von Flüssen in einen natürlichen Zustand stellt eine
grosse Herausforderung dar und ist nur im Rahmen eines integrativen Ansatzes erfolgversprechend.
Die Schweiz ist auf der Suche nach internationalen Erfahrungen auf diesem Gebiet.
Forschung. Das Wasserforschungsinstitut Eawag ist auf der Suche nach internationalen Partnern für
das Forschungsprojekt NEST.
Klimawandel. Mit Blick auf das Risiko möglicher irreversibler ökologischer Prozesse ist die Schweiz
bestrebt, das Wissen in Bezug auf die Ableitung von Wasser unter den Aspekten Menge und Qualität
zu erweitern.
Baggerarbeiten. Angesicht der zunehmenden Sedimentierung gilt es, eine ausreichende Tiefe von
Seen und Flüssen zu gewährleisten.
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Introductie
Zwitserland wordt beschreven als ‘the water castle’ van Europa. Zwitserland heeft een ruim aanbod aan water.
Het Zwitserse water is niet alleen belangrijk voor Zwitserland maar ook voor haar buurlanden. De Rijn stroomt
vanuit Zwitserland naar de Noordzee, de Rhône naar de Middellandse zee, de Ticino en Po naar de Adriatische
zee en de rivier de Inn naar de Zwarte Zee. Buiten de geografische water connectie met omliggende landen
speelt Zwitserland ook een vooraanstaande rol in de ontwikkeling op het gebied van water technologie.
Zwitserland staat bekend om haar waterbronnen, welke 6% van Europa‘s water reserves vormen. Dat is
bovengemiddeld in verhouding met het landoppervlak (0,4%) van Europa dat Zwitserland inneemt. Twee van
Europa’s grootste rivieren, de Rijn en de Rhône ontspringen in het Gotthardmassief. Het water van de Rijn
komt bij het Zwitserse Koblenz tezamen met het water van de Aare. De Aare heeft op dat punt een grotere
afvoer dan de Rijn. De bovenstroomse verantwoordelijkheid in waterkwaliteit en -kwantiteit wordt bij de Rijn
vooral beïnvloed worden door de rivier de Aare.
Water is één van de negen topsectoren in Nederland. Binnen deze sector worden topconsortia onderscheiden
(maritiem, watertechnologie en deltatechnologie). In deze rapportage komen alleen watertechnologie en
deltatechnologie aan bod. Hoewel het niet voor de hand ligt voor een land zonder kust als Zwitserland bestaan
er mogelijk interessante aanknopingspunten voor de maritieme sector (schone schepen, emissiebeperkingen).
Echter gelet op de tijdspanne van dit onderzoek is ervoor gekozen de focus op de twee andere topconsortia
binnen de topsector Water te leggen.

Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk beschrijft het onderzoeklandschap van Zwitserland,
daarin worden de belangrijkste water onderzoeksinstituten uitgelicht en wordt de innovatieketen van
Zwitserland besproken. In de drie daaropvolgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens watermanagement,
afvalwater en drinkwater behandeld. Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de kansen en valkuilen
voor de Nederlandse ondernemer in Zwitserland. Tevens is het laatste hoofdstuk interessant als u nieuwsgierig
bent naar water gerelateerde evenementen in Zwitserland.
Zwitserland is op internet zeer georganiseerd, dit rapport bevat daarom veel nuttige links naar
internetwebsites. De lezer wordt aangemoedigd om deze links te bekijken omdat er veel informatie in online
databases beschikbaar is. De websites van de overheid zijn beschikbaar in vier talen; Duits, Frans, Engels en
Italiaans. Andere websites in Zwitserland zijn meestal beschikbaar in het Duits en Engels.

Afbeelding 1: Zwitserland ingedeeld in kantons en schematische
weergave van de rivieren >100km.
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Bron: Wikipedia, aanpassingen Draisma 2012.

1. Zwitserland - onderzoek en innovatie
1.1 De Zwitserse overheid
Zwitserland is organisatorisch zeer anders ingericht dan Nederland. De Zwitserse nationale overheid is veel
kleiner dan de Nederlandse overheid. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt vooral bij de kantons en
gemeenten. Het nationale orgaan op gebied van water is het BAFU (Bundesamt für Umwelt), onderdeel van
UVEK (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation) vergelijkbaar met het
Nederlandse Ministerie voor (Infrastructuur &) Milieu. Binnen het ministerie is het beleid onderverdeeld in
thema’s, de drie belangrijkste zijn; ‘watermanagement’, ‘watergebruik’ en ‘bescherming van water’. In deze
thema’s is aandacht voor de volgende onderwerpen: integraal waterbeheer, drinkwater, afvalwater,
microverontreiniging, overstromingsgevaar, oppervlaktewater en re-naturalisatie van rivieren.
De belangrijkste wet op nationaal niveau is de ‘Gewässerschutzgesetz’ (GSchG). In dit document staat
beschreven hoe Zwitserland haar wateren beschermt. Binnen de EU, waartoe Zwitserland niet behoort, werkt
de nationale overheid via bilaterale samenwerking samen met andere landen. Zwitserland is onder andere
betrokken bij het stroomgebied beheerplan van de Rijn.
In Zwitserland zijn er 26 kantons die opereren als autonome ‘eilandjes’. Elk kanton heeft een eigen parlement
en wetgeving kan per kanton verschillen. De kantons bestaan weer uit gemeenten. Zwitserland heeft 2551
gemeenten. Tabel 1 geeft een overzicht van de 26 kantons en een link naar de websites. De tabel is geordend
naar aantal inwoners per kanton.
Tabel 1: Kantons Zwitserland, Bron: Wikipedia en Bafu.

Kanton

Website

Zürich
Bern
Vaud
Aargau
Sankt Gallen
Genève
Luzern
Thurgau
Wallis
Fribourg
Basel-Landschaft
Solothurn
Ticino
Graubünden
Bazel-Stad
Neuchâtel
Schwyz
Zug
Schaffhausen
Jura
Appenzell Ausserrhoden
Nidwalden
Glarus
Obwalden
Uri
Appenzell Innerrhoden

www.zh.ch
www.be.ch
www.vd.ch
www.ag.ch
www.sg.ch
www.ge.ch
www.lu.ch
www.tg.ch
www.vs.ch
www.fr.ch
www.bl.ch
www.so.ch
www.ti.ch
www.gr.ch
www.bs.ch
www.ne.ch
www.sz.ch
www.zg.ch
www.sh.ch
www.ju.ch
www.ar.ch
www.nw.ch
www.gl.ch
www.ow.ch
www.ur.ch
www.al.ch
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Bevolking
2011
(x1000)
1392,4
985,0
725,9
618,3
483,2
460,5
382,0
336,9
317,0
284,7
275,4
257,0
252,0
193,4
186,3
173,2
147,9
115,1
77,1
70,5
53,3
41,3
39,2
35,9
35,4
15,7

Taal
Duits
Duits/Frans
Frans
Duits
Duits
Frans
Duits
Duits
Frans/Duits
Frans/Duits
Duits
Duits
Italiaans
Duits/Italiaans
Duits
Frans
Duits
Duits
Duits
Frans
Duits
Duits
Duits
Duits
Duits
Duits

1.2 Onderzoek
De watersector is zeer breed.Er wordt dan ook door veel onderzoeksinstellingen, hogescholen en
universiteiten onderzoek gedaan. In Zwitserland wordt op het gebied van water onderzoek verricht door maar
liefst 16 kennisinstellingen, waarvan in tabel 2 een overzicht.
Tabel 2: Onderzoeksinstellingen, Universiteiten en Hogescholen – water onderzoek. Bron: BAFU1
Onderzoek in de Zwitserse watersector.
Onderzoeksinstelling
Eawag - aquatic research

Eawag

www.eawag.ch

Institut Suisse de spéléologie et de karstologie

ISSKA

www.isska.ch

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft

WSL

www.wsl.ch

Universiteit
Scuola universitaria professionale della svizzera italiana

SUPSI

www.supsi.ch

Universität Bern

UB

www.unibe.ch

Universität Zürich

UZ

www.uzh.ch

Université de Lausanne

UNIL

www.unil.ch

Université de Genève

UNIGE

www.unige.ch

Université de Neuchâtel

UNINE

www.unine.ch

Universiteit/Hogeschool
École polytechnique fédérale de Lausanne

EPFL

www.epfl.ch

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

ETHZ

www.ethz.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW

www.fhnw.ch

Fachhochschule Ostschweiz

FHO

www.fho.ch

Haute école spécialisée de Suisse occidentale Vaud

HES-SO Vaud

www.hevs.ch

Haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève

HES-SO Genève

www.hesge.ch

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

ZHAW

www.zhaw.ch

De onderzoeksgebieden en bijbehorende onderzoeksinstellingen zijn te vinden op de website van BAFU1. Het
BAFU heeft hiervoor een database ontwikkeld. In deze database kan per onderwerp gezocht worden naar de
betrokken onderzoeksinstelling. Tevens kan worden gezocht op onderzoek per kanton. De volgende tabel
geeft inzicht in een aantal van deze water gerelateerde onderzoeksgebieden. Daarbij is aangegeven welke van
de 10 belangrijkste instanties naar het betreffende gebied onderzoek uitvoert. Ben u geïnteresseerd in deze
database? Kijk dan op: http://www.bafu.admin.ch/innovation/06631/10646/index.html?lang=de

1

http://www.bafu.admin.ch/innovation/06631/10646/index.html?lang=de
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Tabel 3: Onderzoek
Onderzoeksinstelling/Hogeschool/Universiteit4!
ETH
Universiteit Universiteit
Eawag
ETH Zürich Lausanne
Bern
Neuchatel ZHAW
Onderzoeksgebied "
Water4management Overstromingen
Sanering/renaturalisatie
Resource management
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit bescherming
Watervervuiling
Waterzuivering
Technologie
Watertechnologie
Infrastructuur
Waterinfrastructuur
Algemeen
Afvalwater
Drinkwater
Grondwater
Bron: BAFU, onderzoeksgroepen milieu Zwitserland - subgroep water.

FHNW

Universiteit
Zürich
SUPSI

WSL

Tabel 3 laat aan de blauw gekleurde gebieden zien dat Eawag, ETH Zürich en ETH Lausanne de belangrijkste
onderzoeksinstellingen op het gebied van water zijn. Zij zijn op bijna elk gebied dat de database aangeeft
actief. Eawag, ETH Zürich en ETH Lausanne vallen onder de ETH-koepel (www.eth-bereich.ch). De ETH’s zijn
federale universiteiten deze worden gefinancierd vanuit de overheid. Andere hogescholen en universiteiten
worden allemaal gefinancierd door de kantons. De ETH-koepel heeft een budget van in totaal 1,7 miljard euro
om te investeren in onderzoek op alle vlakken. Van dit budget wordt jaarlijks 378 mln. euro besteed aan
‘nachhaltige wasserwirtschaft’, oftewel duurzaam waterbeheer.
Meer informatie over de ETH-koepel en over het algemene
Wat is Masterplan Cleantech?
innovatiesysteem van Zwitserland is te vinden in het rapport
2
‘Innovatie op z’n Zwitsers’ (2010) .
Het masterplan omvat de strategie om in 2020 het verbruik van
natuurlijk grondstoffen te verminderen door een efficiënter
gebruik van hulpbronnen en de inzet van hernieuwbare
energiebronnen. In 2020 wil Zwitserland op het gebied van
cleantech een internationale leidende positie hebben.

1.3 Onderzoeksinstellingen
Zoals uit tabel 3 is gebleken zijn Eawag, ETH Zürich en ETH
Lausanne de belangrijkste onderzoeksinstellingen op het
gebied van water. Deze instellingen ontvangen een groot
budget voor onderzoek. Het budget voor duurzaam
waterbeheer en gebruik komt voort uit het Masterplan
Cleantech, waarmee de Zwitsers ‘schone technologie’
promoten. Hieronder volgt een kort overzicht van Eawag, ETH
Zürich en ETH Lausanne:
• Eawag is het bekendste water instituut van
Zwitserland. Het heeft een onderzoeksbudget van 42
mln. euro. Eawag heeft 12 departementen, veelal
gericht op innovatie in de watersector. Het
onderzoek richt zich op aquatische ecosystemen,
stedelijke water systemen, chemische stoffen in
water en effecten. Via het SNF (vergelijkbaar met het
Nederlandse NWO) is Eawag intensief betrokken bij
het nationale onderzoeksprogramma NFP 61 –
duurzaam watermanagement. In het NFP 61
programma doet Eawag onderzoek naar: water
infrastructuur, waterkwaliteit, watermanagement,
oeverinfiltratie, grondwater, bergstromen en afvoer
van water. Om de ontwikkeling van duurzame
innovatie te versnellen bouwt Eawag vanaf 2014 aan
een futuristisch gebouw waar innovatieve
technologie getest kan worden – genaamd NEST.
www.eawag.ch
• Technische Universiteit Zürich (ETHZ) is een federale
onderwijsinstelling. De focus van water onderzoek
valt bij deze universiteit in de vakgroep omgeving2

www.cleantech.admin.ch

Wat is SNF?
SNF staat voor ‘Schweizerischer Nationaalfonds’. Dit is
vergelijkbaar met de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk onderzoek. Het SNF is de partij in Zwitserland
die het meeste onderzoeksgeld verdeeld. In opdracht van de
Zwitserse overheid financiert het SNF het basis onderzoek
(grundlagenforschung) op alle gebieden. Naast de basis
financiering voor onderzoek stimuleert het SNF onderzoek op het
gebied van water via het NFP 61. www.snf.ch

Wat is NFP 61?
NFP 61 staat voor ‘nationaal forschungs program’ (Nationaal
onderzoek programma). Dit programma focust op duurzaam
water management. NFP 61 streeft ernaar om wetenschappelijke
methodes en strategieën te ontwikkelen en oplossingen te
initiëren voor toekomstige uitdagingen in de watersector.
Kernpunten van NFP 61:
•
•
•

Onderzoek naar de effecten van klimaatveranderingen en
sociale uitdagingen die deze met zich mee brengt
(bijvoorbeeld meer ruimte voor de rivieren creëren).
Onderzoek naar risico’s, gebruikersconflicten en ecologische
verandering vanuit een breed perspectief.
Ontwikkelen van efficiënte en duurzame water
management systemen.

NFP 61 loopt van 2010 tot 2014 en heeft een totaal budget van 10
mln. euro.
Meer informatie over de specifieke onderzoeksprojecten van NFP
61 op: www.nfp61.ch

Innovatie op z’n Zwitsers – Leermomenten&samenwerkingskansen (2010), MJ. Prinz.
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•

en milieuwetenschap. De verschillende onderzoeksgroepen zijn te vinden op www.ifu.ethz.ch.
Evenals Eawag is ETH Zürich betrokken bij NFP 61 projecten. ETH Zürich ondersteunt ook spin-offs
van jonge ondernemers met duurzame bedrijfsinitiatieven (www.startup.ch).
De Technische Universiteit Lausanne (EPFL) is net als ETH Zürich een federale onderwijsinstelling. De
water gerelateerde vakgroepen bij de EPFL zijn; “waterkwaliteit” en “behandeling”. De
waterkwaliteitsgroep werkt nauw samen met de drinkwater onderzoeksgroep bij het Eawag.
www.epfl.ch

1.3.1 Projecten
Bovengenoemde onderzoeksinstellingen werken alle drie tezamen aan het Eawag project NEST: een gebouw
voor innovatieve cleantech (zie afbeelding 2). NEST biedt een kans voor Nederlandse technologieën om
aansluiting te vinden bij Zwitsers onderzoek. Implementatie van technologie is mogelijk in een futuristisch
gebouw met verwisselbare delen. Bij implementatie is het logischerwijs van belang om goede afspraken te
maken over intellectueel eigendom, ook wel bekend onder IP. Door de transdisciplinaire aard van het project is
ook de EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) betrokken bij het cleantech project.
EMPA doet interdisciplinair toegepast onderzoek naar materialen. NEST wordt gasthuis en experimenteel
bedrijfskantoor wat telkens nieuwe technologieën kan testen. Het leven en onderzoeken in dit toegepaste
laboratorium moet het innovatie proces versnellen. NEST staat open voor internationale samenwerking. Link
naar de website van NEST: www.empa.ch/plugin/template/empa/*/113115

Afbeelding 2: NEST
De ZHAW (kantonnale universiteit, www.zhaw.ch) heeft een project betreffende ‘closing the waterloop’. Het
heet aquaponic en tracht de waterfauna en landbouw in evenwicht te brengen zonder toevoeging van extra
grondstoffen. Vissen scheiden stoffen uit die gebruikt kunnen worden voor landbouwproducten. Deze
kleinschalige opzet staat open voor internationale samenwerking. Meer informatie is te vinden op:
www.aquaponic.ch
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1.4 Innovatie
De beschreven instituten staan aan de basis van de innovatieketen. Naast dit overzicht van de
onderzoeksinstellingen is het belangrijk om inzicht te krijgen in welke partijen nog meer een rol spelen in de
Zwitserse innovatieketen van watertechnologie. Afbeelding 3 geeft inzicht in welke overheidsorganen en
onderzoeksinstituten van belang zijn in welke fase van de Zwitserse onderzoeks- en innovatieketen.

Afbeelding 3: De Zwitserse innovatieketen.
Uitleg bij afbeelding 3. In de zwarte kaders aan de linkerzijde staan relevante overheidsinstanties (publieke
investeringen) voor innovatie in de watersector.
• Privaat = de private sector, het bedrijfsleven
• SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung & Innovation) = Staatssecretariaat voor onderwijs,
onderzoek en innovatie.
• BAFU (Bundesamt für Umwelt) = Federaal overheidsambt voor milieu
• Osec (Office Suisse d’Expansion Commerciale) = Overheidsorganisatie die export van Zwitserland en
Liechtenstein promoot, afdelingen zijn vertegenwoordigd op Zwitserse ambassades.
• Seco (Staatssekretariat für Wirtschaft) = Het competentiecentrum van de overheid (departement van
economische zaken) voor alle vragen omtrent het economische beleid van Zwitserland.
In afbeelding 3 staan horizontaal in het zwart en blauw achtereenvolgens de fases van de innovatieketen
genoemd. De rode pijlen geven aan in welke fase van de innovatieketen een organisatie een rol speelt. Van alle
investeringen vindt 2/3 plaats zonder dat de overheid daar bemoeienis mee heeft. Voor 1/3 van de investering
is de overheid verantwoordelijk. Grotendeels gaan deze investeringen via SBFI. De grootste
overheidsinvestering op het gebied van wetenschap en innovatie komt vanuit het SBFI waartoe Eawag, ETHs,
KTI (Kommission für Technologie und Innovation) en SNF behoren.
Een belangrijke schakel van kennisinstellingen naar bedrijven vormen de hogescholen (Fachhochschulen) in
Bazel en Zürich (FHNW & ZHAW). Deze hogescholen zijn anders dan de hogescholen in Nederland. Op een
hogeschool voor toegepaste wetenschap (zoals ZHAW) wordt met het bachelor-master systeem gewerkt. Het
verschil met een universiteit is dat een student een jaar werk ervaring moet hebben in de richting waarin de
student wil studeren. Dat leidt tot iets oudere (25/26 jaar) maar zeer gemotiveerde studenten die al relevante
werkervaring hebben opgedaan. De ZHAW wordt ook veel benaderd door bedrijven. Zij voert veel
kleinschalige korte opdrachten voor en in samenwerking met bedrijven uit. De grootste bronnen van
financiering zijn de toegepaste projecten van KTI. Daarnaast is het aantrekken van het bedrijfsleven van belang
in financiering voor onderzoek. De ZHAW wil geen patent eigenaar zijn. Eventueel ontstaan IP (Intellectual
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Property) wordt volledig doorgegeven aan de bedrijven onder de voorwaarde dat de hogeschool verder mag
werken met de verworven kennis. FHNW is zelf actief in de link naar bedrijven, zij worden niet alleen benaderd
maar organiseren ook dagen om bedrijven en kennis bij elkaar te brengen. Deze schakel zal hieronder worden
toegelicht met een voorbeeld op het gebied van innovatie in water technologie
I-net - innovatie netwerk van Zwitserland. www.inet-innovation.ch
I-net is een innovatie netwerk dat events organiseert op het gebied van nanotechnologie, cleantech, ICT en life science. Het netwerk wordt
ondersteund door 4 kantons (Aargau, Baselland, Basel stad en Jura) en Seco. Samenwerkingspartners van het netwerk zijn de volgende organisaties;
Biovalley Basel, BaselArea, AargauServices, Swiss Innovation forum en creapole Jura. Tevens zijn er sponsoren om de evenementen te dragen, die
verschillen per evenement. Stichting finanzplatz Basel en Accenture Basel hebben in deze regio vaak sponsorgelden beschikbaar.
Het I-net innovatie netwerk wordt gebruikt door de Technische vak hogeschool Noordwest Zwitserland (FHNW), zij organiseert regelmatig een
innovatie dag om kennis en bedrijven aan elkaar te koppelen op het gebied van water technologie en water management. Het thema van een recent
gehouden netwerkdag was: toekomstige uitdagingen in water technologie en water management. Er waren veelal bedrijven aanwezig die
watertechnologie ontwikkelden. Tevens waren er potentiele klanten aanwezig, zoals DSM, die opzoek waren naar waterzuiveringstechnologie om te
implementeren in hun productieproces.

1.5 Overheid focus 2013-2016
Het BAFU geeft in het rapport “Forschungskonzept Umwelt für die Jahre 2013-2016”3 een overzicht van de
onderzoeksgebieden die prioriteit krijgen van 2013-2016. Belangrijk om te weten is, dat het budget van het
BAFU (0,5 miljoen Euro) aanzienlijk kleiner is dan het budget van de SBFI. BAFU heeft met deze focus wel
invloed op hoe de onderzoeksgelden van SNF besteed worden. De focus binnen de watersector van
Zwitserland wordt gelegd op de volgende onderdelen:
• Verbetering van inzicht in hydrologische processen.
o Verbetering van de kennis van waterafvoer over land met focus op mogelijke onomkeerbare
verandering van ecosystemen en klimaatverandering.
o Verbeterde monitoring van de procesketen gericht op: gebruik van materialen/stoffen,
grondwaterstromen en de grondwaterbelasting.
o Verdere ontwikkeling van methodes voor het monitoren van bergpuin, overstromingsafvoer
en waterkwaliteit (zie tekstbox voorbeeld4 - nieuw aandachtspunt in verband met baggeren)
• Hydrologisch modelleren.
o Verbetering van operationele modellen en voorspellingen met betrekking tot; hoog water,
stoffen en temperatuur.
o Modellering van aanvulling van grondwaterbronnen op gebiedsniveau.
• Impact van microverontreiniging op de omgeving.
o Situatie analysering ten opzichte van de aanwezige schadelijke stoffen in water en afvalwater
(inclusief nanodeeltjes).
o Beoordeling van invloed van stoffen op waterbronnen.
o Procesoptimalisering op het gebied van afvalwaterverzorging en afwatering.
• Revitalisering
o Ontwikkeling van efficiënte maatregelen om water weer terug te brengen naar de originele
structuur en kwaliteit (revitalisering en sanering) bij waterkracht en evaluatie van gevolgen.
o Ontwikkeling van methode voor het monitoren en evalueren van revitalisering- en
saneringsmaatregelen op het gebied van waterkracht met als doel behoud van de
verschillende soorten ecosystemen.
o Genereren van kennis over fluctuatie van water en vermenging van restwater, om de invloed
van waterafvoer op ecosystemen te bepalen.
• Actiepunten op het gebied van waterkwaliteit en watermanagement.
o Analyse van maatregelopties en stakeholder analyse met betrekking tot conflicterende
belangen, ontwikkeling financieel model op basis van “de gebruiker betaalt”.

3
4

BAFU (2012), Forschungskonzept Umwelt für die Jahre 2013-2016
The Economist (2012), Tsunamis in Lake Genève – Lake Monsters. 11-11-2012
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Tsunami’s bij het meer van Genève?
Recent onderzoek richt zich op de onder waterdelta van Zwitserse wateren. Een artikel in de economist onthult een onderzoek van Dr. Kremer naar
sedimenten in het meer van Genève. Anderhalf millennia geleden is Genève verwoest door een tsunami. De universiteit van Genève heeft met een
computer model geanalyseerd wat er gebeurd zou kunnen zijn, de conclusie van het onderzoek is dat het meer van Genève nog steeds gevoelig is
voor het ontstaan van grote golven. Dr. Kremers onderzoek relateert dit aan sedimentafzetting (afkomstig van de Rhône). Op de bodem van het meer
van Genève liggen sediment ophopingen die door het turbulente water niet zijn geordend aan de hand van steengrootte. Dit maakt deze grondlagen
een soort tikkende tijdbommen die zouden kunnen gaan bewegen door vallend gesteente of tijdens een kleine aardbeving. Er zal meer onderzoek
naar de grondlagen gedaan moeten worden om te kunnen voorspellen hoe gevoelig de onderwaterwereld is en in welk tijdsbestek een nieuwe
verschuiving van het sediment gevaar zou kunnen opleveren. Dit onderzoek richt zich in Zwitserland naar de onderwaterdelta van meren en dat biedt
mogelijke kansen voor de Nederlandse baggeraars.

1.6 “Water” Start-ups
Uit algemene studies over innovatie, blijkt keer op keer dat juist startende bedrijven een bron van werkelijke
vernieuwing vormen. Daarom staat hieronder een overzicht gepresenteerd van enkele start-ups in de
watersector. Bron: www.startup.ch
Tabel 4: water start-ups
Bedrijf (locatie, jaar van oprichting) Omschrijving van product / dienst / toepassing
Scherm technologie voor douche en kraan waarop water en
Amphiro AG (Zürich, 2009)
energieverbruik wordt bijgehouden.
Mobiel water infiltratie apparaat.
BeFreeTec Ltd (Manno, 2006)
Bleutector is een cleantech bedrijf dat afvalwater en sludgeBluetector AG (Hünenberg, 2012)
naar-energie producten en services biedt.
BlueWatt engineering Sarl
Ontwikkelen en verkopen van wiskundige modellen voor
(Lausanne, 2012)
afvalwaterzuiveringen.
ETH spin-off die CO2 uit de lucht kan halen, kan gebruikt
Climeworks (Zürich, 2009)
worden in afvalwaterzuiveringen.
Focust op gedecentraliseerde afvalwaterzuiveringssystemen.
HydroSwiss SA (Geneve, 2011)
met als doel een mobiele compacte afvalwaterzuivering.
Nano-immobilized enzymes die worden gebruikt in
Inofea
behandeling van afvalwater.
Technologiebedrijf dat nanodeeltjes in rivieren kan aantonen
Nanotion (Zürich, 2010)
aan de hand van een laser.
Smart watersystemen voor spaarzaam gebruik en hygiëne.
Smixin (Biel, 2009)
Swiss Fresh Water SA (Belmon sur Gericht op ontwikkelingslanden met een pilot project Lausanne, 2008)
gedecentraliseerd ontzoutingssysteem.
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Website
www.amphiro.com
www.befreetec.com
www.bluetector.com
bluewatt-eng.com
www.climeworks.com
www.hydroswiss.ch
www.inofea.com
www.nanotion.ag
www.smixin.com
www.swissfreshwater.co
m

1.7 Deelname van Zwitserland in Europese Onderzoeksprojecten
Hoewel Zwitserland geen lid is van de Europese Unie, doet het wel mee aan de onderzoeksprogramma’s.
Zwitserland neemt deel aan het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese Unie als ‘associate
member’. Meer dan de helft van het internationaliseringsbudget van het SBF wordt aan KP7 gespendeerd.
Binnen KP7 zijn er meer dan 200 projecten met zowel Zwitserse als Nederlandse deelnemers, zo valt uit het
rapport “Innovatie op zijn Zwitsers”, te lezen.
De Europese database ‘Cordis’ biedt toegang tot alle Europese projecten. Hieronder volgt een overzicht van
FP7 en Eurostars projecten waaraan Zwitserland deelneemt. De FP7 en Eurostars projecten zijn beide geordend
aan de hand van budget grootte.
FP7 Trust: Transitie van stedelijk water beheer naar het stedelijk water beheer van de toekomst. Lagere
vervuiling, meer integratie en hogere kwaliteit van services. Een project dat zicht met 10 partners richt op
onderzoek gedreven door innovatie, modellering, technologie, decision-support tools, integraal water beheer,
energie en infrastructuur management. Onder leiding van het Duitse bedrijf IWW Rheinisch Westfälisches Institut für
Wasserversorgung gemeinnützige GmbH. In samenwerking met FHNW en verschillende Nederlandse partijen (Waternet, KWR
en Schiphol Nederland BV.)
Kosten totaal: 9,3 mln. euro (EU bijdrage 7 mln. euro)
Loopt tot: 30-04-2015
Website leidend instituut: www.iww-online.de
FP7 Minotaurus: innovatieve bio-processen die gebaseerd zijn op immobilisatie van micro-organismen en
enzymen, met als doel het elimineren van organische vervuiling in afvalwater. Onder leiding van de FHNW.
Kosten totaal: 4 mln. euro (EU bijdrage 3 mln. euro)
Loopt tot: 31-12-2013
Projectwebsite: www.minotaurus-project.eu
FP7 Demeau: promoten van de opname van kennis, prototypes en activiteiten van voorgaande EU projecten
om de water cyclus divisies meer kans te geven de opkomende vervuiling aan te pakken en zo de publieke
gezondheid vanuit deze optiek veilig te stellen. Meewerkend onderzoeksinstituut is FHNW onder leiding van KWR.
Nederlands-Zwitserse samenwerking. Partner: Zwitsers ingenieursbedrijf - Quantis Sarl
Kosten totaal: 4,6 mln. euro (EU bijdrage 3 mln., 40% bijgedragen door SMEs)
Loopt tot: 31-08-2015
Website leidend instituut: www.kwrwater.nl
FP7 Recophos: project over de fosfaatterugwinning uit slib van afvalwater. RecoPhos is een thermisch proces
waarbij droge sludge wordt gebruikt om wit fosfaat terug te winnen. De vraag naar wit fosfaat neemt almaar
toe in de industrie. Onder leiding van de Oostenrijkse Montan Universiteit Leoben. In Samenwerking met het Zwitserse
bedrijf Hariri chemical process engineering. www.h-cpe.com
Kosten totaal: 4,5 mln. Euro (EU bijdrage 3,4 mln. Euro)
Loopt tot: 28-02-2015
Website leidend instituut: www.unileoben.ac.at
FP7 DeammRecirc: De ontwikkeling van een de-ammonificatie behandeling om nitraten te verwijderen uit
water dat wordt gebruikt in aquacultuur. Onder leiding van de Cyklar-Stulz GmbH.
Kosten totaal: 4 mln. euro (EU bijdrage 3 mln. euro)
Loopt tot: 31-12-2013
Projectwebsite: www.cyklar.ch
FP7 Actiwate: Actiwate gaat in op geconcentreerde behandeling van geïntegreerde membranen in water
hergebruik systemen. Onder leiding van FHWN.
Kosten totaal: 370.000 euro (EU bijdrage 370.000)
Loopt tot: 30-09-2014
Website leidend instituut: www.fhnw.ch
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FP7 Ecowax: klimaatonderzoek gericht op de interactie van waterdamp tussen biosfeer en atmosfeer en de
invloed op ecosystemen. Het grootste gedeelte van het klimaatveranderingsonderzoek is gericht op de
koolstofcyclus, dit onderzoek poogt kennis te vergaren omtrent de langdurige waterdampstromen in
ecosystemen, met name bij extreme events. Meewerkend onderzoeksinstituut ETH Zürich.
Kosten totaal: onbekend (EU bijdrage 260.000 euro)
Loopt tot: 31-10-2015
Website leidend instituut: www.ethz.ch
FP7 Phostasia: fosfaat (Pi) is essentieel als grondstof voor meststoffen in de landbouw. Fosfaat is echter ook
een bron van watervervuiling. Essentieel voor de mate van vervuiling is om te begrijpen hoe gevoelig een plant
is voor fosfaattekort. Phostasia heeft als doel een gedetailleerde structuur/functie analyse van de ‘Arabidopsis
thaliane’ een plantsoort, afgekort als PHO1, om zo inzicht te krijgen in de functie van fosfaat in meststoffen.
Onder leiding van Universiteit van Lausanne (geen andere partners bekend).
Kosten totaal: 185.000 euro (volledig betaald door de EU)
Loopt tot: 30-04-2014
Website leidend instituut: www.unil.ch
FP7 Contaminantid: vervuiling van de wateren met chemische producten en giftige stoffen is een probleem.
Dit project heeft als doel om chemische stoffen te detecteren in water samples met de LC-LTQ-Orbitrap-MS(n)
techniek. Een geautomatiseerd proces die gelijk inzicht moet geven in de aanwezigheid chemische schadelijke
stoffen. Onder leiding van Eawag.
Kosten totaal: 190.00 euro (EU bijdrage 190.000 euro)
Loopt tot: 28-02-2014
Website leidend instituut: www.eawag.ch
Eurostars 7393 Elma-Prevent: evalueert de volledige potentie van elektromagnetische waterzuivering om
vergiftiging van biofilms en pathogenen in waterdistributiesystemen tegen te gaan. De focus ligt hierbij op
biofilms en ziekteverwekkers zoals pseusodomonas, legionella en vrij levende amoebes. Marktpotentie in
waterzuiveringstechnologieën en afvalwatersystemen. Onder leiding van Frans CNRS-laboratorium. Meewerkend
Zwitserse bedrijf: Planet Horizons Technologies SA. www.planethorizons.com
Kosten totaal: 1,2 mln. euro (verdeling onbekend)
Loopt tot: 30-09-2014
Website leidend instituut: www.cnrs.fr
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2. Watermanagement
2.1 Intro
Zwitserland heeft grote watervoorraden. Per hoofd van de bevolking is er in Zwitserland 5560 m3 water per
jaar beschikbaar, tegenover een 609 m3 water per jaar in Nederland5. De watervoorraden spelen een grote rol
in de focus van het watermanagement. Het grootste gedeelte van deze watervoorraden in Zwitserland is
opgeslagen in meren, gletsjers en grondwater. Het daadwerkelijk watergebruik van de Zwitsers lig veel lager
dan de beschikbare hoeveelheid (tabel 5).
Tabel 5: Watergebruik Zwitserland.
Huishoudens + industrie
Water voor koeling (energiecentrales)
Irrigatie
Totaal
(Correspondeert met 8% van de
hernieuwbare hoeveelheid water in
Zwitserland)

1,3 miljard m3/jaar
1,6 miljard m3/jaar
0,3 miljard m3/jaar
3,2 miljard m3/jaar

Het grootste gedeelte van het water wordt gebruikt in de stroomproductie via waterkrachtcentrales. Dit is
direct gerelateerd aan energie. Meer informatie over water en energie kunt u vinden in het rapport ‘De
Zwitserse energiesector’6, door S. Van Ewijk (2012). In tabel 5 is te zien dat Zwitserland maar een klein gedeelte
van de waterbronnen gebruikt (8% van totaal). Daarom ligt in algemene zin de focus bij opslag en verdeling
van water. De totale hernieuwbare waterbronnen zijn in Zwitserland ongeveer 7.506 m3/inwoner/jaar ten
opzichte van 5.500 m3/inwoner/jaar in Nederland. Hiermee wordt bedoeld de hoeveelheid water die per jaar
het land binnenkomt via rivieren, neerslag etc. Door de klimaatverandering wordt waterverdeling de komende
jaren steeds belangrijker en is aandacht nodig voor de infrastructuur en ruimte voor de rivieren. Die
onderwerpen worden de komende jaren als zeer belangrijk geacht voor Zwitsers waterbeleid.

2.2 Structuur
Om inzicht te krijgen in het watermanagement van Zwitserland moet eerst de Zwitserse bestuurlijke structuur
goed worden begrepen. In het vorige hoofdstuk is er al kort ingegaan op de Zwitserse overheid en complexiteit
van ministeries, kantons en gemeenten. De overheid heeft een nationale water strategie gepland, het
afronden en uitvoeren van deze strategie is echter verschoven naar begin 2016. De focus ligt nu vooral op het
masterplan cleantech. De sterke focus op energie heeft het schrijven van een nationale water strategie
enigszins naar de achtergrond verdrongen.
Het volgende overzicht geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de federale overheid (BAFU),
kantons en gemeenten ten opzicht van elkaar. Ook de sectororganisaties komen hierin aan bod. Voor een
overzicht van bedrijven binnen de drinkwater- en afvalwatersector kunnen de ledenlijsten van de
sectororganisaties gebruikt worden, te vinden via de websites: www.svgw.ch en www.vsa.ch.

5
6

Aschwanden, H, ‘The Swiss watermanagement strategy for adaptation to climate change, BAFU, Wasser Abteilung.
S. Van Ewijk (2012). De Zwitserse energiesector – Innovatielandschap & kansen voor Nederland.
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Afbeelding 4: Rollen en competenties in de Zwitsers water beheer. Bron: interview met H. Aschwanden –
waterafdeling BAFU.
Uitleg afkortingen:
GSchG Gewässerschutzgesetz7 (wetgeving)
GSchV Gewässerschutzverordnung (regeling)
VZ
Vollzugshilfe8 (handhaving)
VSA
Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (Vereniging voor afvalwater
vakmensen)
SVGW Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (Vereniging voor gas- en drinkwater vakmensen)
GSchG, GSchV en VZ zijn alle drie wettelijk vastgelegd. Deze wettelijke eis is minimaal wat de kantons moeten
implementeren in de kantonnale wetgeving.
Zoals te zien is in afbeelding 4 staat het BAFU aan de wettelijke basis van het waterbeleid. Het Zwitsers
watermanagement heeft zich zo ontwikkeld dat de verantwoordelijkheid ligt bij de kantons. Binnen het
wetgevende raamwerk van de overheid bepaalt een kanton wie het water mag gebruiken en waarvoor het
water gebruikt mag worden. De kantons reguleren de voorziening van drinkwater en proces water voor de
bevolking en delegeren de implementatie hiervan naar de gemeenten. Managen van overstromingsgevaar is
ook een kantonnale verantwoordelijkheid. De federale overheid bepaalt het raamwerk van wetgeving en ziet
toe op de implementatie van de wet. Bij het GSchG gaat dat bijvoorbeeld om het beschermen van de
waterkwaliteit en waterkwantiteit.
De federale overheid (BAFU) is ook via het initiëren van onderzoek actief en levert ideeën aan voor SNF
projecten. Een onderzoek van het BAFU geeft een overzicht van watermanagement gebieden met een hoge,
middel en lage prioriteit. Hieronder zullen de gebieden worden genoemd met een korte uitleg. De
prioriteitsgebieden zullen nog moeten worden overlegd met de kantons maar de punten geven wel de focus
van Zwitserland voor de komende jaren aan. Prioriteit is gebaseerd op de mate van impact bij klimaat
verandering en daarbij de impact voor Zwitserland. Meer over klimaatverandering in Zwitserland is te vinden
in het rapport Swiss Climate Change Scenario’s CH2011, te vinden op www.ch2011.ch.
Hoge prioriteiten, voortkomend uit een studie van het BAFU9:
1. Drinkwater: regionale en tijdelijk bottlenecks kunnen afbreuk doen aan de drinkwater voorziening.
Met name voor private drinkwatervoorziening die niet zijn opgenomen in een netwerk.
2. Reservoirs: Nieuwe uitdagingen (meer sedimenten, hoogwaterbescherming, irrigatie water) vereisen
een uitgebreid management van reservoirs.
7

http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umweltrecht/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/03393/03454/index.html?lang=de
9
Aschwanden, H., ‘The Swiss watermanagement strategy for adaptation to climate change, BAFU, Wasser Abteilung.
8
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Koeling van thermische centrales: Toenemende water temperatuur en lagere discharge in de zomer
kunnen leiden tot een verminderde efficiëntie van watergekoelde centrales (nucleaire centrales en
gas).
Irrigatie: Er is sprake van een toenemende vraag naar irrigatie voor de landbouw. Tegelijkertijd moet
aan de ecologische vereisten voor oppervlaktewater en grondwater worden voldaan.
Reststromen: Modernisering van de bestaande berekening door de veranderende afvoer.
Riolering en drainage: Indien de extreme regenval toe blijft nemen moeten de afmetingen van het
riool worden aangepast en drainage (langs wegen) moet worden vergroot, investering in
infrastructuur.
Meer regulatie: Veranderende afvoerpatronen leiden tot het reguleren van de meren in het kader
van; overstromingsgevaar, toerisme en gebalanceerde afvoer.
Internationale vraag: De buurlanden van Zwitserland hebben ook een ‘interest’ in Zwitserse wateren.

Gemiddelde prioriteit:
9. Grondwatergebruik: grondwater kan worden beïnvloed door infiltratie door lage kwaliteit
oppervlaktewater. Hogere water temperaturen vergroten dit probleem.
10. Doorsijpelen van schadelijke stoffen: extreme neerslag kan leiden tot het wegsijpelen van
(schadelijke) stoffen, dit kan direct effect hebben op de kwaliteit van het grondwater en
oppervlaktewater.
11. Erosie: extreme fluctuatie in neerslagpatroon kan de erosie sterk beïnvloeden, vooral boeren moeten
zich hieraan aanpassen.
12. Waterkrachtcentrales: verandering in afvoer patroon kan de efficiency van de turbines beïnvloeden.
13. Recreatief vissen: verhoging van de water temperatuur leidt tot een restrictie op vissen in koud water
gebieden.
14. Navigatie (Rijn): verandering in afvoer patroon van de Rijn een langere periode van droogte verlagen
de transportcapaciteit van de rijn. Slechts 15% van de geïmporteerde producten Zwitserland bereikt
via de Rijn10.
Volgend uit deze 14 prioriteiten van Zwitserland zijn 8 doelstellingen voor het Zwitserse watermanagement:
(..) corresponderend nummering van de bovengenoemde prioriteiten.
1. Verzekeren van de veiligheid van grootschalige
Integraal water beheer in Zwitserland.
dammen. (2,12)
In Zwitserland wordt veel gesproken over een ‘geïntegreerde aanpak’
2. Ontwikkeling van opslag en waterdistributie op een
van het water beheer. Wat betekent dit in de Zwitserse praktijk? Een
manier dat de fluctuatie in afvoer patronen van
voorbeeld uit de Jura, Val-de-Ruz.
water voldoet aan de gevarieerde behoefte van de
BG Ingenieurs-Conseils initieerde integrale aanpak van de
economie, maatschappij en omgeving (onder
waterkwaliteit en lage waterstand in Val-de-Ruz (NE). De oorzaak van
andere: ontwikkeling van procedures bij watertekort
de problemen bleek verdeeld te zijn over; niet toereikende
infrastructuur, overmatig gebruik van grondwater voor de
en multifunctionele inzet van bestaande
drinkwaterwinning, intensieve landbouw en politieke factoren. Deze
waterreservoirs en meren). (2, 4, 5 en 7)
problemen konden alleen structureel worden aangepakt als er werd
3. Verzekeren van revitalisering van wateren, strijd
samengewerkt. Het middel was het regionaliseren van de organisatie
van drinkwater, afvalwater en rioleringsnetwerk.
tegen overstromingsgevaar en een gezonde ecologie
voor waterstromen zodat ze hun natuurlijke functie
Val-de-Ruz bevat 16 gemeenten met totaal 16.000 inwoners. De regio
wordt gekenmerkt door een sterke demografische groei, intensieve
kunnen vervullen (9, 10, 13)
landbouw en een begrensde capaciteit voor riolering in de
4. Regionalisering van drinkwaternetwerken en de
verstedelijkte gebieden. In dit gebied zijn kleine gemeenten en deze
behandeling van afvalwater (voorkomen van
gemeenten mogen allemaal eigen belastingen heffen (dus ook
waterheffingen). Deze verdeeldheid is door een nieuwe
tekorten; voorkomen van grote fluctuaties in de
overkoepelende gemeenteorganisatie MultiRuz, gelijk getrokken. Het
waterstromen gedurende periodes van laag water.
gaat om drinkwaterprijs, heffingen op het gebruik van water voor
landbouw en zuiveringskosten. MultiRuz heeft als ‘Verbänd’ een
(1,6)
verbindende rol tussen private partijen (bv. kleinschalige
5. Implementatie van nieuwe koeltechnologieën om de
drinkwaterwinning), landbouw (boeren) en gemeenten. Het project is
in 2011 de laatste fase in gegaan; de volledige kennisoverdracht van
waterstromen te compenseren voor verminderde
gemeenten naar MultiRuz. Er is in Val-de-Ruz voor het eerst in
koelcapaciteit (3,4).
Zwitserland een klein waterschap ontstaan.
6. Onderzoek van de wetgevende basis (reststromen,
www.m ultiru z.ch (Franstalig)
thermale afvoer, water hergebruik, meer regulatie).
(2, 3, 4, 7 en 12)
7. Optimalisering van de transportcapaciteit (Rijn)
10

Aschwanden, H., ‘The Swiss watermanagement strategy for adaptation to climate change, BAFU, Wasser
Abteilung.
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8.

gedurende droge periodes door de implementatie van maatregelen langs de rivier; te denken valt aan
het verdiepen van de rivier, verwijderen van obstakels, beschikbare technologieën in scheepsbouw
inzetten en verbeteren van 4-5 daagse waterhoogte voorspelling. (14)
Verbetering van samenwerking in internationaal watermanagement (grensoverschrijdende rivieren)
om zo mogelijke conflicten vroegtijdig te herkennen (8).

2.3 Europese context
De Europese milieu commissie heeft zich uitgesproken over de kwetsbaarheid van het ecologisch systeem van
de Alpen: “klimaatverandering kan bijdragen aan meer conflicten omtrent gebruik van waterbronnen binnen
en buiten Zwitserland, met landen die meer last hebben van droge periodes”11. Zoals bekend is Zwitserland
geen lid van de Europese Unie. Sinds 1960 is Zwitserland wel betrokken bij en werkt intensief samen met haar
buurlanden en de landen verder stroomafwaarts zoals Nederland, op basis van bilaterale en multilaterale
overeenkomsten. De internationale commissie voor de Rijn (ICPR) is hier een voorbeeld van. www.iksr.de

2.4 Farmaceutische industrie Bazel
Nederland staat via de Rijn direct in verbinding met Zwitserland. In Zwitserland bevindt zich een groot
industrie gebied langs de Rijn bij Bazel. Het industriepark Bazel valt in het kanton Bazel-stad, een klein kanton
met een hoge bevolkingsdichtheid. De grote farmaceutische bedrijven die daar aanwezig zijn, beïnvloeden
tezamen met gemeentelijk afvalwater de waterkwaliteit en watertemperatuur van de Rijn. Bedrijven moeten
zowel de nationale waterwetgeving als de kantonnale wetgeving volgen. Grote bedrijven beschikken over
gespecialiseerde afdelingen verantwoordelijk voor het risicomanagement van watergebruik. Het water uit de
Rijn heeft bij Bazel nog een zeer hoge kwaliteit en een koele temperatuur en kan dus goed gebruikt worden
voor productie in de farmaceutische industrie. Grote bedrijven op het industriepark gebruiken daarom water
uit de Rijn en grondwater als bron voor koelwater en proceswater.
Water als grondstof en afvalwater12
Het grootste deel van het afvalwater van industriepark Bazel wordt gereinigd in de afvalwaterzuiveringen
‘ProRheno’ en ‘Schweizerhalle werk’. Na een grote milieuramp in 1986 (brand bij een van de chemische
bedrijven, leidend tot grote hoeveelheden giftig afval in de Rijn) zijn de bedrijven sterke restricties opgelegd.
Bedrijven streven ernaar duurzaam te produceren, dus zo min mogelijk te vervuilen. Bij elk productieproces
waarbij water wordt gebruikt (productie van medicamenten), beschikken farmaceutische bedrijven op
vrijwillige basis over een document waarin beschreven staat wat het afvalwater van dit productieproces voor
stoffen bevat. De stoffen die uit het productieproces komen zijn op deze manier te herleiden en kunnen
worden beperkt indien de norm van een bepaalde stof zou worden overschreden. Als het productieproces erg
vervuilend blijkt te zijn wordt het water eerst behandeld voordat het naar de afvalwaterzuivering wordt geleid.
Vervolgens wordt het slib uit de afvalwaterzuiveringen ontwatert en verbrand of gestort (conform lokale
regelgeving). Het grootste deel van de vervuiling komt echter niet van de farmaceutische industrie zelf maar
van de consumenten van die medicijnen. De uitgescheiden stoffen van consumenten komen uiteindelijk
immers terecht in het gemeentelijk afvalwater, zie ook paragraaf 3.2 in dit rapport over microverontreiniging.
Koelwater12
Naast water kwaliteit is er aandacht voor de watertemperatuur in relatie tot koelwatergebruik. In Zwitserland
bestaat er geen wetgeving die een maximum temperatuur voorschrijft, in de EU wel. Zodra de
watertemperatuur van de Rijn 25°C is mogen de bedrijven gelegen aan de Rijn alleen water de Rijn in lozen dat
25°C is. Normaal gesproken is dit 35°C, dit plots te reduceren is alleen mogelijk door koeling (en dus het
productieproces) stop te zetten. Momenteel moeten bedrijven een verzoek indienen voor een uitzondering (bij
de IKSR). In Bazel doet men nog onderzoek naar alternatieve bronnen van koelwater om in droge, warme
tijden aan de temperatuurnorm te kunnen voldoen zonder het productieproces te verstoren

11
12

European commission, 2009a. Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2006/60/EC)
Literatuur onderzoek en interview met twee van de grote farmaceutische bedrijven te Bazel.
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3. Afvalwater
3.1 Organisatie
De afvalwatersector is zeer gefragmenteerd. Binnen deze gefragmenteerde sector zijn er drie hoofdstromen
qua organisatie te ontdekken. De eerste is gebaseerd op het subsidiariteitsprincipe (macht en
verantwoordelijkheid bij de laagste autoriteit). De federale overheid heeft een nationale wet
‘gewässerschutzgesetz’. In deze wet zijn de minimale eisen van water kwaliteit vastgelegd en een doel
vastgesteld van wat de water kwaliteit zou moeten zijn.
De kantons in Zwitserland zijn verantwoordelijk voor de
Verband Bazel - Amt für Industrielle Betriebe (AIB).
implementatie van deze wet. Kantons delegeren deze
verantwoordelijkheid weer door naar de gemeenten die
Dit verband bouwt, exploiteert en onderhoudt 5 regionale en
veelal de zeggenschap hebben over de
23 kleine afvalwaterzuiveringen in kanton Baselland van in
totaal 86 gemeenten. Betrokken organisaties zijn ProRheno
waterzuiveringsinstallaties. Hoe de gemeenten invulling
AG, Basel ARA Rhein AG, Pratteln ARA Falkenstein,
geven aan deze wet is uiteindelijk aan de gemeenten zelf. Als
Oensingen. Totaal reinigen zij 30 mln. kuub afvalwater per
jaar. AIB onderhoudt 160 km afvalwaterleidingen en
waterzuiveringsinstallaties een groter gebied beslaan dan een
controleert en onderhoudt alle pompwerken in de regio. Het
gemeente, bestaan er contracten tussen de gemeenten over
is een organisatie met een overkoepelende functie die onder
de verantwoordelijkheid van het kanton valt. Inkomsten van
de gedeelde zuivering. Ongeveer 70% van de sector is op deze
de AIB komen direct van de gemeenten gebaseerd op:
wijze georganiseerd.
drinkwater consumptie, hoeveelheid infiltratie en
oppervlakte water. Grote industrieën betalen direct aan de
AIB. Meer informatie is te vinden op de website van kanton
De tweede stroom in de organisatie van afvalwaterzuivering
Baselland.
valt onder ‘Verbände’. Gemeenten delegeren soms de
www.bas ella nd.ch
verantwoordelijkheid naar de ‘Verbände’. Dit is bijvoorbeeld
het geval in Baselland, daar neemt een kantonnale
organisatie/bedrijf de zorg voor het afvalwater op zich (zie tekstbox).

De derde en laatste vorm van organisatie betreft privé eigendommen. Een klein percentage van de sector
wordt gedekt door privé eigenaren van waterzuiveringsinstallaties. De gemeenschap is eigenaar en
verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering.
De website van het BAFU geeft een overzicht van alle afvalwaterzuiveringen in Zwitserland. Nederlandse
bedrijven die technologie willen vermarkten die een rol speelt bij afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen het
beste direct contact zoeken met de afvalwaterzuiveringen of vervuilende industrie. Afbeelding 5a geeft een
overzicht van alle afvalwaterzuiveringen in Zwitserland. Omdat hier specifieke gegevens ontbreken is er een
lijst in Excel beschikbaar op de website van BAFU13

13

www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz/01295/01296/01298/index.html?lang=de
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Abwasserreinigungsanlagen
Stations d'épuration des eaux usées
Ausbaugrösse und Reinigungstyp; Stand 2005
Capacité et type de traitement; État 2005

0

25 km

Mechanisch-biologisch
Mécanique-biologique
Mechanisch-biologisch mit P-Elimination
Mécanique-biologique avec déphosphatation
Mechanisch-biologisch mit weitergehender P-Elimination
Mécanique-biologique avec déphosphatation intensive

Flusseinzugsgebiete
Bassins versants hydrologiques

Mechanisch-biologisch mit Nitrifikation
Mécanique-biologique avec nitrification
Mechanisch-biologisch mit P-Elimination und Nitrifikation
Mécanique-biologique avec déphosphatation et nitrification

Nordsee / Mer du Nord

Mechanisch-biologisch mit weitergehender P-Elimination und Nitrifikation
Mécanique-biologique avec déphosphatation intensive et nitrification

Mittelmeer / Méditerranée

Mechanisch-biologisch mit P-Elimination, Nitrifikation et Dénitrifikation
Mécanique-biologique avec déphosphatation, nitrification et dénitrification

Schwarzes Meer / Mer Noire

Mechanisch-biologisch mit weitergehender P-Elimination, Nitrifikation und Denitrifikation
Mécanique-biologique avec déphosphatation intensive, nitrification et dénitrification

>100’000

50'000 100'000

2'000 10'000

0-2'000

Industrie-ARA
STEP industrielle
10'000 50'000

Quellen: BUWAL; Hydrologischer Atlas der Schweiz (HADES), Tafel 1.2; Eurostat-GISCO (1992) via UNEP/GRID-Genf
Sources: OFEFP; Atlas hydrologique de la Suisse (HADES), Planche 1.2; Eurostat-GISCO (1992) via UNEP/GRID-Genf

(1 Einwohnerwert = 60g BSB5)
(1 Équivalent-habitants = 60g BSB5)

Afbeelding 5a: Afvalwaterzuiveringen.

Afbeelding 5b: uitleg gegevens afbeelding 5a.
Tabel 6 geeft een overzicht van de 15 grootste afvalwaterzuiveringen in Zwitserland. De rangorde is gebaseerd
op hoeveelheid aangesloten vervuilers. De vervuiling wordt gegeven per BOD5 60g, wat aangeeft dat er wordt
uitgegaan van gemiddeld 60 gram organisch afbreekbare stof per inwoner. Industrieel afvalwater is ook
omgerekend naar het gebruik per persoon.
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Tabel 6: 15 grootste afvalwaterzuiveringen in Zwitserland. Bron: BAFU

Naam Afvalwaterzuivering
Zürich
Basel
Lausanne
Visp
Monthey
ARA regio Bern AG
Emmen
Pratteln/Rhein
Worblental
Winterthur
Thunersee
Thal/Altenrhein
Oftringen(zofingen)
Bischofszell
Fribourg

Organisatie
Verzorging + Recycling Zürich
ProRheno AG
Station d'épuration des eaux usées STEP
Lonza AG Walliser Werke Abwasserreinungsanlage
Reinigingsstation Ciba-Geiga SA
Waterzuivering regio Bern
ARA Buholz
ARA Rhein AG
Afvalwaterreinigingswerk Worblental
Stadswerken Winterthur ARA
ARA thunersee
Afvalwaterverband Altenrhein zuiveringsinstallatie
Waterzuivering verzorging regio Zofingen
Waterzuivering Bischofszell
Waterzuivering

Aantal vervuilers
Plaats
(BOD5/60g)
Zürich
495333
Basel
480000
Lausanne
466667
Visp
388850
Monthey
373333
Herrenschwanden
350000
Emmen
350000
Pratteln
319333
Worblaufen
250000
Winterthur
225000
Uetendorf
200000
Altenrhein
200000
Oftringen
200000
Bischofszell
200000
Fribourg
188333

De riolering is een gescheiden systeem en staat hier in geheel Zwitserland los van het afvalwatermanagement.
De riolering valt niet onder nationale wetgeving en de gemeente is eigenaar van de infrastructuur. Echter bij
privé land is de eigenaar van het land ook verantwoordelijk voor het rioleringssysteem onder de grond. Er is
maar één voorbeeld waarin afvalwater en riolering door één partij worden gemanaged en dat is in kanton Uri
(klein kanton). Het bedrijf Uri AG zorgt voor het gehele stroomgebied. Uri AG is een private partij maar de
aandelen behoren tot de gemeenten.
Om overzicht te houden in de gefragmenteerde afvalwatersector heeft Zwitserland een organisatie speciaal
gericht op afvalwater – ‘Fachverband für Abwasser’ (VSA). De financiering van de VSA verloopt voornamelijk
projectmatig. Bij de start heeft de regering geïnvesteerd in de VSA om ervoor te zorgen dat er opgeleide
mensen bij de Zwitserse afvalwaterzuivering werken. De VSA is betrokken bij interne en externe educatie
(projectmatig: de educatie vragende organisatie (uni/scholen) betalen). Daarnaast zijn worden alle
(technische)richtlijnen gemaakt door de VSA. Het bestuur van de VSA bestaat uit mensen van verschillende
onderzoeksinstellingen (Eawag, ETH Zürich). www.vsa.ch

3.2 Microverontreiniging
De kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Zwitserland is de afgelopen vijftig jaar toegenomen. Dit is te
danken aan de bouw van afvalwaterzuiveringen en een doelgericht beleid van de Zwitsers genaamd
“gewässerschutz” (bescherming van het water). In de komende jaren zullen nieuwe uitdagingen worden
aangepakt, zoals problemen met microverontreiniging, water en energie, naturalisatie van rivieren en
overstromingsgevaar.
Microverontreinigingen zijn o.a. afkomstig van; medicijnen, schoonmaakmiddelen, toiletartikelen, landbouw
en verkeer. Zo is het medicijngebruik de laatste jaren sterk toegenomen door de vergrijzing, maar ook omdat
er steeds meer medicijnen beschikbaar zijn.14 Veel medicijnresten komen in het afvalwater terecht omdat het
lichaam niet alles omzet. Microverontreinigingen hebben een negatief effect op ecosystemen waar het
afvalwater zich bevindt. Medicijnresten en andere microverontreinigende stoffen kunnen via afvalwater
terechtkomen in de drinkwaterwinning. Vervolgens komt het water in contact met levende organismen.
Afvalwaterzuiveringsinstallaties verwijderen een groot deel van de vervuilende stoffen. Een extra stap in de
waterzuivering kan de mate van toxiciteit in het afvalwater reduceren. Of een
Onderzoek en pilots gaan door.
stof daadwerkelijk voor problemen zorgt, hangt af van de fysische en
chemisch toxische waarde ervan. Daarnaast spelen de concentratie en
Eawag start bouw van de eerste
natuurlijke afbreekbaarheid een rol. In Zwitserland zijn honderd van de
ozonisatie installatie bij een
gemeentelijk afvalwaterzuivering
zevenhonderd afvalwaterzuiveringsinstallaties geselecteerd die teveel
in Dübendorf.
microverontreiniging in het water loodsen. De Zwitserse overheid heeft
ongeveer 1 miljard euro beschikbaar gesteld om dit probleem aan te
http://www.eawag.ch/medien/bulletin/
pakken.15 Kennisuitwisseling en kennisdeling tussen Zwitserland en
20121012/flyer-ozonung.pdf
14
15

Jaarverslag KWR 2011
BAFU: Innovatie beleid in Zwitserland gerelateerd aan water technologie 2012.
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Nederland kunnen bijdragen aan een internationaal waterregime16 met kansen voor de Nederlandse
watersector.

3.2.1 Belang van microverontreiniging
Bij microverontreinigingen gaat het om organische substanties die in zeer kleine hoeveelheden voorkomen in
het water. Het gaat om nano- tot microgrammen per liter. De betreffende stoffen zijn zo schadelijk dat ze zelfs
in deze lage concentraties de natuurlijke processen van de natuur kunnen beïnvloeden.
Microverontreinigingen kunnen bijvoorbeeld de voorplanting van vissen en amfibieën beïnvloeden, het
zenuwstelsel van waterleven aantasten of de fotosynthese van algen afremmen. Naast het ecologische aspect
is het van belang de drinkwaterbronnen op de lange termijn te beschermen. De drinkwaterbronnen in
Zwitserland zijn twintig procent oppervlakte- en tachtig procent grondwater. Uiteindelijk komt het
oppervlaktewater althans deels in het grondwater terecht. Dit is een heel langzaam proces; er gaan jaren
overheen voordat microverontreinigingen de drinkwaterbronnen vergiftigen. Chloride in het grondwater kan
bijvoorbeeld duiden op verzilting of microverontreiniging. Met nieuwe apparatuur en onderzoeksmethoden
zijn in de grondwaterbronnen van het kanton Zürich al sporen van microverontreiniging ontdekt.

3.2.2 Situatie in Zwitserland
De kantons zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de federale wet; het specificeren van
afvoercondities, het monitoren van afvalwaterzuiveringen en de implementatie van het 'de vervuiler betaalt'principe. De federale overheid ondersteunt de kantons hierbij door richtlijnen, aanbevelingen, internationale
overeenkomsten en de promotie van de beste beschikbare technologieën17 (zie ook hoofdstuk
watermanagement). Een gedeelte van het budget wordt besteed aan onderzoek naar watertechnologie voor
andere nieuwe vormen van microverontreiniging. Onderzoek vindt vooral plaats bij Eawag, Universiteit Zürich
en Universiteit van Lausanne. BAFU heeft nu drie manieren om microverontreiniging aan te pakken:
maatregelen bij de bron door voorbehandeling van afvalwater bij fabrieken en afvalwater van straten,
organisatorische aanpak door zo mogelijk grotere afvalwaterzuiveringen te creëren en door verbetering van
afvalwaterzuiveringen. Juist bij dit laatste liggen kansen voor Nederlandse watertechnologiebedrijven.
Afbeelding 5 toont dat microverontreiniging in sommige delen van Zwitserland een grote invloed op de
oppervlaktewateren heeft. De afbeelding is gebaseerd op de hoeveelheid water die 347 dagen per jaar door de
rivier stroomt. In de rivieren die roodgekleurd zijn, is twintig tot vijftig procent van het aanwezige water
afkomstig uit afvalwaterzuiveringen, bij de donkerrode rivieren is dit zelfs meer dan vijftig procent. De rest van
het water is afkomstig van regenval, run-off en smeltwater van gletsjers. Door het jaar heen is een groot
aandeel van afvalwater te vinden in kleine tot middelgrote rivieren in dichtbevolkte regio’s. De meest
vervuilende stoffen zijn afkomstig van mens (cocktail van verschillende restproducten) en restproducten van
de chemische industrie.18 Het overzicht van Zwitserland laat zien dat afvalwaterzuiveringen in sommige delen
van Zwitserland een groot aandeel hebben in de kwaliteit van de rivieren. In de afgelopen vijftig jaar is al
bewezen dat door de invoering van afvalwaterzuiveringen de waterkwaliteit enorm kan verbeteren. Nu is het
zaak om de afvalwaterzuiveringsinstallaties zo te verbeteren, dat ook de microverontreiniging kan worden
aangepakt. Afvalwater komt in de drinkwaterbronnen terecht en beïnvloedt daar de ecologie.

16

Lindeman, S., 2008, Understanding water regime formation – a research framework with lessons from
Europe. Vol. 8 No. 4, pages 117-140
17
http://www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz/01295/index.html?lang=en
18
Eawag: Studie Mikroverunreinigungen, beoordelingsconcept voor organische stoffen uit gemeentelijk
afvalwater.
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Afbeelding 6: Procentueel aandeel van afvalwater in de water kwantiteit die 347 dagen in het jaar door de
rivier stroomt.
Technologieontwikkeling - twee proefprojecten
BAFU stelt technische maatregelen voor om de afvalwaterzuivering te verbeteren door bijvoorbeeld
ozonisatie of actief kool. Momenteel zijn er proefprojecten op het gebied van ‘pulveraktivkohle’ (PAK) en
ozonisatie bij de afvalzuivering in Lausanne, Kloten/Opfikon en onderzoekscentrum Eawag. PAK is zeer fijn
gemalen actief kool. Het hecht zich aan de afvalstoffen in het water. Bij gebruik van PAK verbruikt een
afvalwaterzuivering minder dan vijf procent meer energie. Met twaalf tot vijftien gram PAK per kubieke meter
afvalwater kan eliminatie van meer dan tachtig procent van de microverontreiniging bereikt worden19.
Het andere proefproject is gericht op ozonisatie. Hierbij wordt gasvormige ozon in het gereinigde afvalwater
gebracht. Dit reageert met de microverontreiniging en zet deze om in ongevaarlijke stoffen door middel van
oxidatie. De efficiëntie van ozonisatie is mede afhankelijke van het gehalte aan organische stoffen in het
afvalwater. Ozonisatie laat zich goed inbouwen in een afvalwaterzuivering, een neveneffect is dat het bruto
energieverbruik met tien tot dertig procent toeneemt. Een microverontreiniging-verwijdering van meer dan
tachtig procent vergt een ozon-dosis van drie tot vijf gram per kubieke meter afvalwater. Daarbij verminderen
ook de toxicologische waardes.3
Twee testinstallaties in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Regensdorf en Lausanne behaalde al goede
resultaten bij het verwijderen van microverontreiniging uit afvalwater via ozonisatie en poedervormig actief
kool. Technisch is het mogelijk om in elke installatie een verbetering te installeren. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk om op industrieel niveau het nadelige effect van endocriene verstoorders zoals oestrogeen en
androgenen significant te verminderen. BAFU berekende de kosten van de extra voorziening op ongeveer 14
euro per inwoner per jaar20. Het BAFU zal deze kosten op zich nemen. Mochten er structurele toenames zijn
van de kosten op de lange termijn, dan zal dit volgens het ‘de vervuiler betaalt'-principe worden afgehandeld.
De kosten zullen dan gedeeltelijk bij de industrie en gedeeltelijk bij de consument terechtkomen.
Naast de vervuiling van oppervlaktewateren via afvalwaterzuiveringen komt de vervuiling ook uit andere
bronnen zoals meststoffen uit de landbouw en koper- en zinkdeeltjes uit het verkeer. Om deze vervuiling te
beperken legt het ministerie voor Milieu in samenwerking met het ministerie voor Landbouw verschillende
beperkingen op aan gebruikers van deze stoffen. Dit gebeurt onder andere via de wet op vermindering van het
chemisch risico (ChemRRV), de verordening voor plantbeschermingsproducten (PSMV) en de verordening
omtrent biociden (VBP).21

19

BAFU: Rapport – Mikroverunreinigung aus kommunalen Abwasser, Bern 2012.
BAFU: Rapport – Mikroverunreinigung aus kommunalen Abwasser, Bern 2012. Zusammenfassung p.10
21
www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz.
20

27

3.2.3 Vooruitblik
De financiële oplossing en de noodzakelijke wettelijke voorschriften zullen in samenwerking tussen BAFU,
kantons, gemeenten, afvalwaterzuiveringsbeheerders en -exploitanten tot stand komen. Verder streeft
Zwitserland naar nationale en internationale kennisuitwisseling over de ervaringen en mogelijkheden om
microverontreiniging te reduceren of elimineren. De noodzakelijke vakkennis zal beschikbaar moeten komen
bij planners, exploitanten van afvalwaterzuiveringen en gemeenten. Zwitserland streeft ernaar internationale
kennis en mogelijkheden te benutten in de strijd tegen microverontreiniging. Het ‘Fachverband der
Abwasserfachleute’ (VSA) is hier nauw bij betrokken. Het zwaartepunt voor een internationaal kennisnetwerk
ligt ook bij deze partij. VSA heeft al interesse getoond in het Nederlandse watermanagement. Huidige
samenwerking is er ook met verschillende landen in Europa op het gebied van microverontreiniging (meer
weten: www.pills-project.eu).

3.3 Financiën

3.4 De uitdagingen van de afvalwatersector: 22
1.
2.

3.
4.
5.

Infrastructuur geschikt maken voor de toekomst. Met name de private en publieke
rioleringssystemen. Verantwoordelijke partijen zijn kantons en de federale autoriteiten.
Het bevorderen van management per stroomgebied (‘catchment management’). Dit gebeurt met
name op nationaal niveau en wordt momenteel gestimuleerd via het Water Agenda 21 netwerk.
(www.wa21.ch)
Optimaliseren van stads drainage. Maatregelen die voor veilig en effectief draineren van de het
stormwater en riolering zorgen. Coördinator hiervoor is de Zwitserse water organisatie VSA.
Optimalisering van synergie en geharmoniseerde aanpak: maatregelen op een nationaal niveau.
Water strategie op nationaal niveau staat gepland voor 2016.22
Beschermen van de waterkwaliteit. Directe actie punten zijn; integrale aanpak van rioleringssystemen
en afvalwaterzuiveringen, impact van afvalwater op grondwater kwaliteit.

22

Aschwanden, H., ‘The Swiss water management strategy for adaptation to climate change, BAFU, Wasser
Abteilung.
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4. Drinkwater
Drinkwater is een natuurproduct en gaat hand in hand met een schone omgeving. De bond, kantons en water
bedrijven zetten zich gezamenlijk in voor een langdurige bescherming van de natuurlijke drinkwater bronnen
in Zwitserland. Circa 40% van het drinkwater in Zwitserland is afkomstig uit bronnen (quellen), 40% is
afkomstig uit het grondwater en de overige 20% is afkomstig uit meren. Verder is drinkwater in Zwitserland
relatief goedkoop: 1000 L drinkwater kost gemiddeld 1,50 euro. In Nederland kost dezelfde hoeveelheid water
ongeveer 1,70 euro.23
De Zwitserse drinkwatersector heeft gelijkgestemde uitdagingen als de Nederlandse drinkwatersector,
namelijk; besmettingsgevaar in drinkwaterleidingnetwerk, geur en smaak problemen, corrosie in reservoirs en
leidingen en als laatste mengwaterproblemen (bijvoorbeeld bij het koppelen van twee drinkwater
verzorgers).24

4.1 Organisatie
De Zwitserse drinkwatersector is kleinschalige georganiseerd. Ongeveer 40% van de drinkwatervoorzieningen
levert aan kleine gemeenschappen van de bevolking (+/- 5000 inwoners)25. Het overzicht in de ‘global water
market 2011’ geeft aan dat 50% van het drinkwater gaat, naar groepen van minder dan 10.000 inwoners.

Procentuele verdeling van het drinkwater
over de Zwitserse gemeenschappen
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>	
  50.000	
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  (226	
  
mln	
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Afbeelding 7: procentuele verdeling van het drinkwater
De meeste informatie over de drinkwatersector is beschikbaar bij de overkoepelende organisatie SVGW
(Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches). Zij zijn verantwoordelijk voor de educatie en richtlijnen
op het gebied van drinkwater. SVGW is regelmatig te vinden op bijeenkomsten ten behoeve van promotie en
voorlichting. Zo waren zij in oktober 2012 vertegenwoordigd op een grote beurs in Zwitserland (OLMA) met
een Aqua Expo. Deze Aqua Expo is georganiseerd in samenwerking met het BAFU, verschillende kantons en
bedrijven. www.svgw.ch SVGW maakt de waterkwaliteit van het drinkwater voor de bevolking inzichtelijk via
een applicatie voor de smartphone en de internetwebsite: www.wasserqualitaet.ch
SVGW is de auteur van het vakblad ‘Aqua und Gas’ (duitstalig). Een aanrader om te lezen om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen op het gebied van (drink)water in Zwitserland. Het blad is te bestellen via de
website van de SVGW.
Naast de adviserende rol van de SVGW is het de taak van kantons om te waken over de kwaliteit van de
drinkwaterbronnen. Zij bepalen de grondwater beschermingsgebieden zodat aan de vereiste vraag naar en
kwaliteit van het drinkwater kan worden voldaan. Het kanton beoordeelt ook het bronwater ten behoeve van
23

www.vewin.nl
www.aquaexpert.ch
25
Wasserversorgung 2025
24
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het gebruik voor levensmiddelen. De gemeenten en watervoorzieners krijgen uiteindelijke rechten voor de
beschermingsgebieden. Zij werken samen op het gebied van gevaren analyse, controle van beschermde
gebieden en de lancering van bijvoorbeeld nitraat reductie projecten en dergelijke maatregelen.
Het BAFU maakt het nationale beleid voor de bescherming van de waterbronnen in het belang van de
bevolking. Het pronkstuk van de watersector is de wetgeving voor het beschermen van het water
(gewässerschutgesetz). Hieronder valt ook het beschermen van de drinkwaterbronnen in Zwitserland. De
grondwater bescherming is hier onderdeel van.
www.admin.ch/ch/e/rs/814_20/index.html
Voor gedetailleerde informatie op het gebied van de drinkwater heeft Eawag het rapport ‘Wasserversorgung
2025’ geschreven. Dit document biedt een overzicht van de drinkwatersector met uitgebreide uitleg over de
verantwoordelijke organen, water kwaliteit etc. Het rapport is te vinden onder:
www.eawag.ch/medien/bulletin/20090602/index
De Zwitsers zijn erg gehecht aan hun drinkwater. De gemeenten hebben op het drinkwater gebied ‘nog’ veel te
zeggen en claimen dit recht ook. Pompsystemen werken vaak met eigen ontwikkelde technologie uit de regio.
Dit is cultureel gebonden aan de manier waarop men het drinkwater hier waardeert. Lokaal drinkwater is
belangrijk voor de Zwitser. De kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen vooral bij de grotere
drinkwatervoorzieningen zoals weergegeven in tabel 6. Alles is zeer lokaal gericht en als Nederlandse
technologie leverancier is het niet makkelijk hier tussen te komen.

4.2 Waterverzorging en kwaliteitscontrole
De grootste drinkwater leveranciers worden weergegeven in tabel 7. De kwaliteitscontrole van het drinkwater
vindt plaats in 7 grote laboratoria verspreid over Zwitserland. SVGW is nauw verbonden met de
kwaliteitscontrole in de laboratoria. Het adviserende orgaan van SVGW is de ‘aqua expert’ organisatie, een
netwerk van waterkwaliteit experts. Alle drinkwaterbedrijven, ongeacht welke grootte, moeten de kwaliteit
van hun drinkwater controleren op grond van de Zwitserse levensmiddelen wet. Niet alle drinkwater
voorzieners hebben een eigen kwaliteitscontrole, daarom zijn de bovengenoemde 7 grote laboratoria in
Zwitserland in het leven geroepen, waar het water gecontroleerd wordt. De grote labs bevinden zich in Bazel,
Genève, la Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel, St. Gallen en Zürich (zie afbeelding 7).

Afbeelding 8: overzicht van de water laboratoria in Zwitserland. Bron: www.aquaexpert.ch.
Meer weten over drinkwater in Zwitserland? Bekijk dan de volgende websites:
Water kwaliteit experts drinkwater
www.aquaexpert.ch
Drinkwater en water verzorging
www.trinkwasser.ch

30

Tabel 7: Water leveranciers
Grootste water leveranciers in Zwitserland
Naam van de leverancier

Locatie

Populatie
gebruikers

Volume geleverd
(miljoen m3/jaar)

Services Industriels de Genève
Wasserversorgung Zürich

Genève
Zürich

452.794
380.499

65,12
53,53

Ville de Lausanne Direction des Travaux, eaux service

Lausanne

220.347

32,20

Industrielle Werke Basel
Aziende Industrieli di Lugano

Bazel
Lugano

204.365
59.944

27,73
18,08

Energie Wasser Bern ewb

Bern

129.000

13,22

Service Intercommunal de Gestion
EWL Wasser AG

Vevey
Luzern

6.548
61.403

12,69
9,90

Stadtwerk Winterthur

Winterthur

100.978

9,87

Sankt Gallen Stadtwerke
WWZ Netze

St. Gallen
Zug

71.710
56.000

6,89
6,57

Energie Service Biel

Biel

55.688

6,21

Wasserwerk Rheinach and surroundings

Reinach

52.601

4,29

1.851.877

266,30

Totaal
Bron: SVGW/global water market 2011

De eerste drie water leveranciers (Services Industriels de Genève, Wasserversorgung Zürich en Ville de
Lausanne Direction des Travaux, eauservice) in bovenstaande tabel, halen zo’n 60% van hun water uit de
meren (meer van Genève en het meer van Zürich). De waterkwaliteit van de meren is te vinden op de website
van BAFU : www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz/01267/01269/01271/02506.

4.3 Water Partnership
Nationale water partnerschappen zijn in opkomst in Europa. Het Netherlands Water Partnership (NWP) is een
publiek-private netwerkorganisatie die optreedt als onafhankelijk coördinatie- en informatiepunt voor de
Nederlandse watersector.26 Een nationaal water partnerschap kan bijeenkomsten organiseren om de
organisaties en bedrijven in de watersector te verbinden. Het partnerschap bestaat uit een netwerk van Leden
die jaarlijks een lidmaatschap betalen. In Zwitserland is in 2012 het Swiss Water Partnership opgericht (SWP).
Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest. De lijst met leden groeit maar het SWP staat nog in de
kinderschoenen. Het is afwachten hoe dit partnerschap zich ontwikkelt en staande houdt in Zwitserland. SWP
heeft een samenwerkingsrelatie met NWP. Andere Europese landen met een water partnerschap zijn:
Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken en Finland. Tevens is er een overkoepelend Europees Water
Partnership (EWP) en bestaat er een Global Water Partnership (GWP). www.gwp.org
Vooraanstaande leden van het SWP zijn; Nestlé en Geberit. Opvallend is de vele water
‘ontwikkelingsorganisaties’ op de ledenlijst staan. SWP is zeer betrokken bij projecten met schoon drinkwater
en sanitaire voorzieningen in de derde wereld. Dit platform is een initiatief vanuit het Zwitserse Ministerie voor
ontwikkelingssamenwerking. De volledige ledenlijst is te vinden op de website van het SWP. De Nederlandse
partner van SWP is het NWP. www.swisswaterpartnership.ch Zwitserse water ontwikkelingsprojecten zijn te
vinden via de volgende (ingekorte) link: http://u4y.nl/4557 Meer informatie over internationale samenwerking
van Zwitserland met betrekking tot water is te vinden via: www.deza.admin.ch
Leden van het SWP zijn internationaal betrokken en staan veelal open voor internationale samenwerking.
Door de afnemende budgetten in de ontwikkelingssamenwerking zouden Nederlandse organisaties contact
kunnen zoeken met Zwitserse organisaties om zo samen te werken aan het doel van schoondrinkwater en
sanitatie voor ieder burger van deze wereld. In het kader ontwikkelingssamenwerking is op het gebied van
water ‘Brugger und Partner AG’ een geschikte partner (www.bruggerconsulting.ch).
26

www.nwp.nl
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5. Tips, kansen en valkuilen voor Nederland
De vorige hoofdstukken gaven een beschrijving van het onderzoekslandschap op het gebied van water in
Zwitserland en de thema’s; watermanagement, afvalwater en drinkwater. In de hoofdstukken wordt het beleid
geschetst, projectvoorbeelden gegeven, bedrijven en kennisinstellingen genoemd. Dit hoofdstuk zal ingaan op
de mogelijkheden en onmogelijkheden van samenwerking tussen Nederland en Zwitserland binnen de
watersector, om te beginnen met enkele algemene aanwijzingen die soms cultureel gebonden zijn, maar niet
onbelangrijk.
Algemeen
• Zwitserland is het land van structuur en regelmaat. Een pragmatische aanpak wordt zeer
gewaardeerd. Zwitsers komen snel ter zake en houden van een goede voorbereiding, wees dus zelf
ook altijd goed voorbereid en kom op tijd. De Zwitserse ‘Pünktlichkeit’ is ook in modern Zwitserland
nog altijd van groot belang voor een succesvolle samenwerking.
• De Zwitsers leggen de lat heel hoog, voor zichzelf en voor hun zakenpartners. Ze zijn niet erg
prijsgevoelig en kiezen voor stabiele zakenpartners met goede kwaliteit van producten en diensten.
• Voor succesvol zaken doen in Zwitserland is een goede kennis van de Duitse taal en enige kennis van
de Franse taal een vereiste. De meeste Zwitsers spreken tegenwoordig ook goed Engels. Wilt u zaken
doen, dan helpt het zeer om de taal te spreken en te presenteren in de taal van uw gesprekspartner.
• Om kennis te vergaren en bekend te worden in Zwitserland zijn beurzen, vakdagen (Fachtagungen) en
nieuwsbrieven een goede opstap. Zwitsers zijn reislustig en zelf vaak te vinden op internationale
beurzen in Frankrijk, Duitsland en Italië. Interessante beurzen, vakdagen en nieuwsbrieven van
Zwitserland zijn te vinden via de volgende websites:
o www.eawag.ch (water R&D instituut)
o www.bafu.admin.ch/wasser/ (federaal overheidsambt voor milieu, afdeling water)
o www.vsa.ch (vereniging van afvalwater)
o www.svgw.ch (vereniging van drinkwater)
o www.i-net.ch (innovatie netwerk)
• Vakliteratuur:
o SVGW is de auteur van het vakblad ‘Aqua und Gas’ (Duitstalig). Een aanrader om te lezen om
op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van (drink)water in Zwitserland,
het blad is te bestellen via de bovengenoemde website van de SVGW.
• In 2016 zou de nationale Zwitserse water strategie bekend worden gemaakt. Mogelijke toekomstige
projecten zijn te vinden via de website van de BAFU, evenals de uitkomsten van deze strategie.
www.bafu.admin.ch
Als het aankomt op de wetgeving op het gebied van water is het belangrijk om te realiseren dat veel
kantonnaal geregeld is (zie tabel 1).
• November 2012 is de ‘Internationale Water Week’ in Amsterdam
(www.internationalwaterweek.com). Aquatech is een Beurs in Amsterdam die zal plaatsvinden in
het kader van deze week. Een aanrader om naartoe te gaan als u in contact wilt komen met de
Zwitserse watersector. De Zwitsers zijn daar vertegenwoordigd met een Zwitsers paviljoen.
www.aquatechtrade.com
• De Koninklijke Nederlandse Ambassade te Bern heeft veel contacten en kan een belangrijke rol
vervullen bij het ontwikkeling van projecten.
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R&D
•

•

•

Het hart van het Zwitserse water onderzoek ligt bij Eawag. Om snel contacten op te doen is Eawag een
goed instituut om als eerste contact mee te leggen, bovendien is de adjunct directeur van het instituut
een Nederlander en zijn er vele Nederlandse medewerkers. Eawag is al betrokken bij bilaterale
projecten en staat open voor internationale samenwerking in het project NEST (zie H1, paragraaf 1.3).
Fachhochschule ZHAW en FHNW doen veel toegepast onderzoek en zijn sterk internationaal
georiënteerd. Betrokkenheid bij toegepast onderzoek zal op korte termijn en projectmatige basis
succesvol kunnen zijn.
Het is aan te raden om voor de calls voorstellen van Horizon2020 tijdig (vanaf medio 2013)
samenwerkingspartners te zoeken in Zwitserland

Technologieaanbieders
• Water technologie met betrekking tot eliminatie van microverontreiniging in de afvalwatersector
heeft kans van slagen in Zwitserland. Bedrijven kunnen direct contact zoeken met
afvalwaterzuiveringen (zie H3, tabel 6).
• Alternatieve bronnen van energie zijn speerpunt van de Zwitserse overheid sinds is besloten te
stoppen met kernenergie (Masterplan cleantech). Zwitserland is op zoek naar alternatieve
energiebronnen via ‘clean technologie’. Zwitserland biedt kansen voor bedrijven die energie halen uit
slib van afvalwaterzuiveringen. Contact via afvalwaterzuiveringen (zie H3, tabel 6) of via de
vakvereniging voor afvalwater. www.vsa.ch
• Een valkuil in de watersector van Zwitserland is het drinkwater. Drinkwatertechnologie lijkt lastig aan
de man te brengen in Zwitserland. Het lijkt niet eenvoudig om succesvol zaken te doen op
drinkwatergebied als gevolg van de lokaal georganiseerde markt en cultureel bepaalde lokale waarde
van drinkwater (zie H4).
• Nederland en Zwitserland zijn beide gericht op innovatieve oplossingen om met weinig middelen
schoon drinkwater te maken. Water technologie aanbieders gericht op schoon drinkwater en sanitatie
in ontwikkelingslanden zijn te vinden via de ledenlijst van het SWP vinden.
www.swisswaterpartnership.ch

Watermanagement
• Tot op heden lijkt Franstalig Zwitserland meer open te staan voor een integrale aanpak van
waterbeheer dan Duitstalig Zwitserland. Wanneer pilot projecten blijken te functioneren in het
Franstalige westen van Zwitserland dan volgt vaak het Duitstalige gedeelte.
•
Nederland heeft expertise op het gebied van integrale aanpak van afvalwater en drinkwater.
Aangezien organisatorische herstructurering van deze sectoren hoog in het vaandel in Zwitserland
staat, kan dit een kans zijn voor samenwerking. Informatie hierover is te vinden via het Europese NFP
61 project. www.nfp61.ch
• Nederland is expert op het gebied van baggeren. Havens, meren en rivieren op diepte houden is zeker
een aandachtspunt in Zwitserland (zie voorbeeld meer van Genève H 1.4), alhoewel het soort
sediment verschilt met het slib dat is te vinden in Nederlandse rivieren. Informatie op dit gebied is te
vinden bij het ministerie voor milieu en locatie specifieke gegevens bij de kantons. www.bafu.admin.ch
• Nederland heeft veel expertise op het gebied van revitalisering van rivieren (ruimte voor de rivier) wat
gebruikt kan worden in Zwitserse situaties van revitalisering van rivieren. Tevens toont Zwitserland
interesse in de geconstrueerde moerasgebieden om meer ruimte te maken voor rivieren. Voor
informatie over projecten moet worden geïnformeerd bij het BAFU en kantons. Rivieren waarvan
grote stukken worden gerevitaliseerd zijn de Thur, Aare, Reuss, Broye en de Inn.
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