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dubai in de arabische emiraten, is een stad
middenin de woestijn maar ook een internationaal zakencentrum met 8,2 miljoen inwoners
van 190 nationaliteiten. in de zomer stijgt
het kwik er tot 45 à 50 graden. er valt per jaar
maar 150 mm regen, voornamelijk in januari.
niet direct een locatie waar je een rietveld zou
verwachten, maar toch wordt sinds kort het
afvalwater van de processing plant van royal
culimer, een nederlands visverwerkend bedrijf,
gezuiverd in een plantensysteem. zonder riet
weliswaar, maar met papyrus. bovendien zullen
er nog volgen.

Rietland bvba bouwt mee aan papyrus ‘rietveld’ in Dubai

I

n september vorig jaar kreeg Dion van Oirschot,
zaakvoerder van rietland, een onverwacht telefoontje. Het bleek Jeroen Tollenaar, managing
director van Culimer Dubai te zijn. Na van de eerste
verbazing bekomen te zijn, ging Van Oirschot aan de
slag. Een kleine anderhalve week later vloog hij naar
Dubai voor een eerste adviesgesprek. Terug in België
werd het ontwerp gefinaliseerd en in december, een
paar maanden later, volgde een tweede bezoek en
werd het biofilter aangelegd met aangevoerd zand.
Het project in Dubai past uitstekend in de strategie
van rietLand om zich meer toe te gaan leggen op
industrieel afvalwater en om te internationaliseren.
De focus ligt hierbij op het midden-Oosten, azië en
Zuid-amerika. Dion Van Oirschot: “Juist in die delen
van de wereld is er nog veel te doen op het gebied
van afvalwaterzuivering en recyclage. Het warme
klimaat biedt zuiveringstechnisch voordelen, omdat
een rietveld daar kleiner kan zijn. Belangrijk is ook
dat een eenvoudige techniek als deze gemakkelijk aangelegd en onderhouden kan worden, zonder continu een beroep te moeten doen op waterzuiveringsspecialisten. als je een hightechsysteem
plaatst en na enkele jaren werkt het niet meer door
gebrek aan vakkundig toezicht en onderhoud, dan
schiet je niet zoveel op met je investeringen. Er lopen
momenteel bijvoorbeeld ook aanvragen voor Palestina en Irak.”

Jeroen Tollenaar: “Dubai heeft de twijfelachtige
eer tot de meest waterverspillende economieën ter
wereld te behoren. Nederland heeft daarentegen
juist een bijzonder goede reputatie. Vandaar ook dat
toen wij onze plant ontwierpen, duurzaamheid als
een rode draad door de plannen en de tekeningen
liep. Los van de Nederlandse reputatie en onze redelijk ideologische insteek, gaat het ook bij ons natuurlijk om keiharde cijfers. Een korte rekensom leerde
dat - zelfs wanneer wij alle materialen uit Nederland
en Vlaanderen haalden - de terugverdientijd iets korter dan een jaar was. De keuze voor een eigen waterzuivering lag dan ook voor de hand.”
Belangrijke achtergrond hierbij is dat het leidingwater in Dubai grotendeels bestaat uit duur, ontzilt
zeewater. Waterbesparing word dus snel winstgevend. Daarom werd vanaf het begin in het ontwerp
hergebruik van het gezuiverde water beoogd. Na
zuivering in het biofilter wordt het water ontsmet
door middel van uV en ozon, om daarna weer als

proceswater te worden gebruikt.
Dion Van Oirschot: “Voorzichtige calculaties laten
zien dat wij bij 100 procent recycleren met ongeveer
30 procent verdampingsverlies rekening dienen te
houden. We hebben dan ook erg veel tijd besteed
aan het selecteren van de juiste planten. Waar in
Nederland en Vlaanderen normaal riet wordt ingezet, wordt riet in de woestijn met gemak vier meter
hoog. Om excessief verdampen tegen te gaan,
moesten we op zoek naar een lagere plant met
minder blad, die ook nog eens tegen direct licht en
extreem hoge temperaturen van 50 graden is opgewassen. Verder moest de plantensoort een bewezen, goede zuiverende werking hebben. De keuze
hierbij viel op papyrus”.
INNOVATIE IN DUBAI

De inzet van een biofilter voor de zuivering van het
afvalwater is niet alleen financieel en praktisch aantrekkelijk, maar biedt ook marketingtechnisch de
nodige voordelen.

GOEDE NEDErLANDSE rEPUTATIE

Dubai heeft geen rioleringsstelsel zoals de meeste
Europese landen kennen. Het afvalwater van veel
bedrijven wordt opgevangen en met tankwagens
vervoerd naar een waterzuiveringstation.
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in een later stadium in onze fabriek in Vietnam) de

Jeroen Tollenaar: “Hoewel het midden-Oosten en
met name Dubai bijzonder snel in ontwikkeling
zijn, heeft het milieu nooit echt de aandacht gehad
die het verdient. Dat is onder de leiding van Sheikh
mohammed bin rashid al maktoum aan het veranderen. In 2008 presenteerde hij zijn Groene resolutie, waarin hij het bedrijfsleven oproept duurzaam
te produceren. Iedereen is eigenlijk nog zoekende
naar de juiste invulling hiervan. Het biofilter is een
absolute innovatie in Dubai. De voor iedereen merkbare negatieve gevolgen van de sterke economische
groei en het steeds schaarser wordende drinkwater, creëren zeer zeker marktkansen voor ecologische systemen.”
Tollenaar kende de rietvelden al vanuit het verleden,
toen hij nog in Zeeuws-Vlaanderen woonde. Daar
werd het vooral toegepast als systeem voor afvalwaterzuivering in afgelegen gebieden.“Een vergelijkbaar rietveld biedt ons nu in het midden-Oosten (en
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mogelijkheid onze waterhuishouding zelf te controleren en te reguleren, op een ongecompliceerde
en zelfs leuke manier. Ik vind het prachtig om te zien
dat midden in de woestijn planten groeien die volcontinu bezig zijn om ons afvalwater te reinigen en
dat daardoor de maandelijkse afrekening van het
waterleidingbedrijf fors lager geworden is.”

Dion Van Oirschot: “Juist dit type plantensysteem
met een verticale doorstroming biedt zeer grote
voordelen voor hergebruik. Het gezuiverde water
heeft een bijzonder laag restgehalte aan organisch
stof en bevat nagenoeg geen zwevend stof meer. Dit
maakt het opwerken tot proceswaterkwaliteit relatief eenvoudig, vergeleken met andere afvalwaterzuiveringssystemen.”

VOOrFILTErING

zEVEN NATIONALITEITEN

De bouw van het systeem verliep anders dan in België en Nederland gebruikelijk is. In plaats van met
een graafmachine, vonden de meeste grondwerken plaats met de hand. In Dubai is handarbeid
relatief goedkoop.
Dion Van Oirschot: “Ik was blij verrast met de professionaliteit van de aannemer en zijn personeel. aardige jongens, ook. Ondanks enkele tegenslagen,
was het hele systeem in enkele dagen opgebouwd.”

Jeroen Tollenaar kijkt terug op een plezierige samenwerking. “Vanaf het begin was het contact met
rietland plezierig, direct en efficiënt. Door de grote
afstand, de drie uur tijdsverschil en het feit dat wij
op vrijdag en zaterdag weekend hebben en jullie op
zaterdag en zondag, moest regelmatig een beroep
worden gedaan op Dions flexibiliteit. De bereidwilligheid van rietland ons tijdens het hele project met
adviezen en ‘handjes’ bij te staan, wordt bij ons bijzonder gewaardeerd. Eigenlijk heeft rietland de leiding over een team bestaande uit zeven nationaliteiten op zich genomen en het project tot een zeer
goed einde gebracht.”

Sinds december is het biofilter in bedrijf, met een
capaciteit van 2.500 liter per dag. Voordat het afvalwater naar het papyrusveld gepompt wordt, wordt
het voorgefilterd om resten van vis en schaaldieren
te verwijderen. In een tank van 3.000 liter wordt
het afvalwater vervolgens voorbezonken. Daarna
loopt het water over in een pompput en wordt het
in het veld gepompt. Het plantensysteem zelf is een
verticaal doorstroomd systeem, gevuld met filterzand. Onderin het veld ligt een drainagesysteem
waar het gezuiverde water opgevangen wordt . Het
loopt dan door naar een opslagtank en gaat terug
de productiehal in, waar het wordt nabehandeld
en geschikt gemaakt voor hergebruik.

Wie dOet Wat?
Rietland bvba ontwerpt en bouwt sinds 1996 plantensystemen voor de zuivering van afvalwater. Intussen werden meer dan 250 rietvelden gerealiseerd voor bedrijven, particulieren
en overheden. De meeste daarvan bevinden zich in Nederland en België.
Royal Culimer is sinds 2007 actief in het Midden-Oosten en Afrika en werkt als groep nauw
samen met het WWF. De groep belevert afnemers in de internationale retail- en hospitali-

tywereld met verantwoord gevangen visproducten, zoals tonijn en zwaardvis.
E www.rietland.com
E www.culimer.com

