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'Samenwerking
en kennisdeling
creëren een
enorme
versnelling'

Grote stap in ketenaanpak medicijnresten:

Judith Hoogenboom

14 RIL- CALI
°PROJECTEN

'
Paul Versteeg

Ieder jaar komt er via tiet riool circa
190 ton aan medicijnresten in het
oppervlaktewater. De komende twee
jaar wordt een belangrijke stap gezet in
de strijd tegen medicijnresten. Om ze
beter uit het rioolwater te verwijderen,
beginnen 11 waterschappen op
14 waterzuiveringen met full-scale
demonstratie tiojecen.
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ongeveer 80 à 100 rwzi's als hotspots

past op onze bestaande installatie."

voor medicijnresten gelden. -Als het

De eerste twee jaar van de proef zal

'De zorgsector
dacht in eerste
instantie echt niet
dat ze een probleem
veroorzaakte door
medicijnresten weg
te spoelen'
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PACAS in Leiden-Noord
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einde van de Rijn in het water."

vorm. Het idee is dat geneesmiddelen
zich binden aan de kool, vervolgens

Begrip
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viel op deze techniek omdat het minder
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dat een betere
zuivering leidt tot
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to pollute-

GEA komt naar u toe!
Test de nr. 1 ciecanter voor
slibontwatering
Onze centrifuge zorgt voor de best denkbare
resultaten bij communale slibontwatering en
de ontwatering van mest en digestaat. De hoogst
mogelijke g-krachten leiden tot de droogste koek
én leveren het schoonste centraat op. Test en
ervaar het zelf wat deze technologie aan
voordelen biedt! Wij komen bij u langs op locatie
met onze mobiele GEA Biosolids Decanter.

Maak nu een testafspraak:
Delfland

De Groote Lucht

Rijnland

Leiden-Noord

PACAS

Aa en Maas

Oijen

PACAS

Aa en Maas

Dinther

Ozon/PACAS

De Dommel

Hapert

Upflow GAK

De Dommel

Soerendonk

Ozon

WBL (Limburg)

Simpetveld

PAK in Nereda

Rijn en IJssel

Winterswijk

Ozon

Amstel, Gooi en Vecht

Horstermeer

03-STEP

Ozon + zandfilter

De Stichtse Rijnlanden

Houten

Ozon

De Stichtse Rijnlanden

Woerden

Ozon of PACAS

Hollands Noorderkwartier Wervershoof

Ozon

Noorderzijlvest

Garmerwolde

A/B en Nereda

Rivierenland

Groesbeek

PACAS

E: Steven.deBoer@gea.com
M: +31 6 2112 8190
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