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PENTAIR, TENCATE EN WAVIN LEVEREN INNOVATIEF DRINKWATERSYSTEEM AAN ZUIDAFRIKA
Het Fonds Duurzaam Water van het ministerie van Economische Zaken heeft aan Pentair, TenCate en
Wavin de gezamenlijke opdracht verstrekt voor de realisatie van twintig duurzame drinkwatersystemen
in Zuid-Afrika, genaamd GreenSource.Sports for Water. Het waterzuiveringsdeel van dit geïntegreerde
systeem wordt geproduceerd door Pentair, de waterbuffering en buissystemen worden vervaardigd
door Wavin en het hoogwaardige kunstgras en de geotextielen door TenCate. De integratie van het
systeem wordt in Zuid-Afrika verzorgd door de firma Landscape Solutions met haar lokale partner
Royal Turf South Africa. Het innovatieve drinkwatersysteem wordt in de Zuid-Afrikaanse provincie
North West geïnstalleerd met geselecteerde, lokale aannemers. Saxion Hogeschool levert als
kennisinstelling in watertechniek en textieltechnologie een belangrijke inhoudelijke en
ondersteunende bijdrage. Training en begeleiding voor een juist gebruik van de drinkwatersystemen
worden verzorgd door Mmapula Community Development, waarmee Saxion reeds enige jaren
samenwerkt. De stichting Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland (AMMON) begeleidt deze
innovatie.
Tal van periodes met grote droogte hebben de provinciale overheid in het noordwesten van Zuid-Afrika en
de Zuid-Afrikaanse Water Research Commission ertoe aangezet om door innovaties te komen tot optimaler
watermanagement voor zowel landbouw als drinkwater. Momenteel wordt het grote gebrek aan voldoende
en veilig (grond)water ervaren als een invloed die armoede in stand houdt en economische vooruitgang
belemmert. Verder wil de provinciale Zuid-Afrikaanse overheid het welzijn van de lokale bevolking
vergroten door meer sportfaciliteiten te realiseren nabij scholen. Met GreenSource worden beide doelen in
één keer bereikt: enerzijds duurzame waterbuffering, waterfiltratie en waterdistributie, anderzijds
hoogwaardige multisportactiviteiten op kunstgras dat seizoensonafhankelijk beschikbaar is. Daarbij komt
dat sanitatie-onderwijs de bevolking helpt optimaler te leren omgaan met water. Het project betreft de
gehele provincie North West, een gebied van circa 105.000 vierkante kilometer, alwaar twintig
multifunctionele GreenSource-systemen lokaal worden geïnstalleerd. Het wordt mogelijk gemaakt door het
Fonds Duurzaam Water van het ministerie van Economische Zaken, dat publiek-private samenwerking in
de watersector stimuleert. Doel is de verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in
ontwikkelingslanden.
Waterproblematiek in Zuid-Afrika
De Zuid-Afrikaanse provincie North West wordt gekenmerkt door een droog tot semi-droog klimaat met
onregelmatige regenval. De kwaliteit van het meeste oppervlaktewater varieert van matig tot zeer slecht.
Slechts 27% van de huishoudens in de provincie heeft toegang tot veilig drinkwater en diverse lokale
gemeenschappen kampen zelfs met een totaal gebrek aan duurzaam drinkwater. Grondwater wordt steeds

meer vervuild, bijvoorbeeld door intensieve mijnbouw, industriële activiteiten en onreine irrigatie van de
landbouw. Een andere grote uitdaging in het waterbeheer is voldoende en gezond voedsel te verbouwen voor
een groeiende en meer welvarende bevolking en tegelijkertijd te voldoen aan de vele andere eisen omtrent
beperkte watervoorraden. Efficiënt en productief watergebruik zijn dus noodzakelijk.
Watermanagement door GreenSource.Sports for Water
Het GreenSource-project voorziet in een veilige waterberging die een continue schone en veilige waterstroom
mogelijk maakt. Het gefiltreerde water kan worden gebruikt voor drinkwater, irrigatiewater of sanitair water.
Zowel regenwater, rivierwater als grondwater kan in het vuilwaterbassin worden opgeslagen. Het
kunstgrassysteem kan worden gebruikt als sportveldje voor kinderen en volwassenen. Zo combineert het
multifunctionele GreenSource-systeem kunstgras met watermanagement. Door middel van membraantechnologie worden virussen en bacteriën verwijderd. De filtratie-eenheid zal worden opgeslagen in een
compact gebouw, dat ook een klein klaslokaal heeft voor onderwijs over water en sanitatie. Het gezuiverde
water wordt opgeslagen in schoonwatertanks en gebruikt voor drinkwater, irrigatie van landbouwgewassen en
voor bevloeiing van het kunstgras sportveld. Het systeem kan zorgen voor circa 50 liter gefilterd en veilig
drinkwater per minuut. Als het 16 uur per dag wordt gebruikt, kan hiermee dagelijks circa 50.000 liter worden
gefilterd, oftewel circa 17 miljoen liter op jaarbasis. Zonnepanelen leveren het grootste deel van de energie
voor de pompen en verlichting. De filtratiemembranen moeten elke vijf jaar worden vervangen. Het
kunstgrasveld dient elke tien jaar te worden vervangen. Indien nodig kan dan ook het vuilwaterbekken worden
gereinigd.
Pragmatische industriële aanpak
Binnen de stichting AMMON vormen grote ondernemingen in Oost-Nederland sinds 2010 industriële
partnerschappen met als doel technologische innovaties op het gebied van nieuwe hightechmaterialen,
-producten en -systemen versneld te realiseren en in internationale markten uit te rollen. Zuid-Afrika is daar
slechts één van. De provincies Overijssel en Gelderland ondersteunen deze gerichte wijze van industriële
samenwerking en scheppen goede condities door ondersteuning van de bouw van demonstrators en door
launching customer te worden. De demonstrator is de basis voor het uiteindelijke productontwerp, dat is
gericht op hogevolumeproductie. Een demonstrator van het innovatieve GreenSource drinkwatersysteem is
eerder gerealiseerd door OICAM, het Open Innovation Center Advanced Materials en ligt opgesteld in
Nijverdal. Feitelijk is de (rijks)overheid nu – door ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Afrika – launching
customer geworden. De stichting Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland (AMMON) begeleidt de
innovatie, van businessplan tot de betrokken markt.
Technologische innovatie
Vanuit een rijke industriële geschiedenis heeft Oost-Nederland zich ontwikkeld tot een technologische
topregio. De maakindustrie is een belangrijke motor van de Nederlandse (kennis)economie. Het gebied
kent een van de hoogste concentraties hightechbedrijven in Nederland. Veel van deze bedrijven staan nu
voor de uitdaging om van product- naar systeeminnovatie te gaan teneinde hun toekomstige verdienvermogen zeker te stellen. Dit vraagt gerichte samenwerking tussen bedrijven op het gebied van systeemontwikkeling, realisatie en gezamenlijke marktbewerking. Hiervoor is AMMON in het leven geroepen.

Stichting AMMON
Zutphen, vrijdag 20 september 2013
Voor meer informatie:
Digitaal beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar via: media@tencate.com
Projectleiding en woordvoering over GreenSource.Sports for Water
Ir. Martin Olde Weghuis, manager business development TenCate
Mobiel
: +31(0)6 5390 2011
E-mail
: m.oldeweghuis@tencate.com
Internet
: www.tencate.com
De overige betrokken partijen in het project GreenSource, Sports for Water in Zuid-Afrika zijn:
Pentair Advanced Water Technologies
Stan Bergenhenegouwen, marketingdirecteur Pentair Advanced Water Technologies
Mobiel
: +31(0)6 1070 3409
E-mail
: stan.bergenhenegouwen@pentair.com
Internet
: www.pentair.com
Wavin
Annika Brouwer, corporate communication manager
Mobiel
: +31(0)6 2016 8186
E-mail
: annika.brouwer@wavin.com
Internet
: www.wavin.com
Saxion Hogeschool
Rob Admiraal, directeur communicatie
Mobiel
: +31(0)6 1284 8668
E-mail
: r.admiraal@saxion.nl
Internet
: www.saxion.com
Landscape Solutions – Royal Grass
Freek Verhoeven, directeur
Mobiel
: +31(0)6 2183 5378
E-mail
: freek.verhoeven@royalgrass.com
Internet
: www.royalgrass.com
Pentair Advanced Water Technologies ontwikkelt en past innovatieve waterzuiveringsoplossingen toe.
Samen met klanten en partners helpt Pentair Advanced Water Technologies om vraagstukken met
betrekking tot milieu, gezondheid en schaarsheid van veilig drinkwater op te lossen. Pentair Advanced

Water Technologies is een divisie van het Amerikaanse, beursgenoteerde Pentair en heeft
productiefaciliteiten in Enschede en Goa (India). Via een wereldwijd netwerk van verkoopkantoren en
servicecentra, agenten en distributeurs worden de producten succesvol vermarkt. De innovatieve X-Flow
membraantechnologie, zowel ultra- als nanotechnologie, en de Codeline drukhuizen vormen de kern van
het productportfolio.
Koninklijke Ten Cate NV (TenCate) is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische
processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen
met onderscheidende eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht. Systemen
en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en
bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende
posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en
kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).
Wavin is marktleider in kunststof leidingsystemen in Europa. De onderneming levert moderne en flexibele
oplossingen die van wezenlijk belang zijn voor onder meer drinkwatervoorziening, oppervlakte verwarming
en koeling, regen- en stormwater opvang, water- en gasdistributie en telecommunicatietoepassingen. Het
hoofdkantoor van Wavin is gevestigd in Zwolle. De onderneming heeft vestigingen in 24 Europese landen
en buiten Europa is er een netwerk van licentiehouders en distributeurs. Sinds medio 2012 maakt Wavin
deel uit van de Mexichem Group, marktleider op het gebied van kunststofleidingsystemen en in de
chemische en petrochemische industrie in Latijns-Amerika.
Landscape Solutions is in 2003 opgericht en het eerste Europese bedrijf dat zich volledig richt op het
ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van natuurgetrouw kunstgras voor particulieren, bedrijven
en overheden. Het uitgangspunt is het optimaal nabootsen van natuurgras zonder de nadelen daarvan,
zoals maaien, bewateren, bemesten. Landscape Solutions brengt deze kunstgrassystemen op de markt
onder de merknaam Royal Grass.
Saxion is een University of Applied Sciences: een internationale kennisinstelling met de focus op Living
Technology. Dat betekent dat Saxion jonge professionals tijdens hun studie kennis laat maken met het
succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen in hun vakgebied. Dat is mogelijk door in
toepassingsgericht onderwijs samen te werken met diverse vakgebieden.
Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland (AMMON) is een onafhankelijke stichting met een
door de industrie geleid innovatieprogramma. De doelstelling voor de lange termijn is het realiseren van
een krachtiger industrieel-technologische infrastructuur voor Oost-Nederland. Samenwerking tussen
ondernemingen is essentieel voor werkelijke vernieuwing van de business. AMMON stelt industriële
ondernemingen in Oost-Nederland in staat om door partnerschappen meer onderscheidende materialen,
producten of systemen effectiever en sneller naar de markt te brengen. Afgeleide doelstelling is het creëren
van een industriële gemeenschap in Oost-Nederland waarin bedrijven elkaars businesskansen en
technologische mogelijkheden kennen. Hechte samenwerking en co-creatie zijn de basis voor een snelle
totstandkoming van toekomstige consortia.

AMMON is gericht op Oost-Nederland en is tegelijkertijd een open systeem: consortia worden gebouwd op
kracht, met de best mogelijke spelers. Door het aanbrengen van focus werkt AMMON toe naar een beperkt
aantal businessdomeinen waarvoor een concrete businesscase kan worden gerealiseerd. Het
innovatieprogramma van AMMON ligt in handen van de Industrial Board, waarin bestuursleden van grote
ondernemingen zitting hebben. Inmiddels is een dertigtal bedrijven bij AMMON betrokken.
De Industrial Board van AMMON is als volgt samengesteld:
- Ing. Geert Braaksma, vice-president Sensors Europe van Sensata Technologies
- Jürgen von Hollen MBA, vice-president Pentair Advanced Water Technologies
- Dr. Ir. Wybren Jouwsma, technisch directeur en mede-eigenaar van Bronkhorst High-Tech
- Drs. Alexander van der Lof, CEO TKH Group
- Drs. Maarten Roef, CEO Wavin
- Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate NV (TenCate)
- Ing. Alfred Siemes, directievoorzitter Reef Infra
- Ir. Martin Dibbets, adjunct-directeur VIRO Engineering
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