
Plastic afval verwijderen via gemalen
watermanagement te maken hadden. Voor het 
eindproject van mijn bachelor onderzocht ik 
waarom drijvende woningen in Nederland zo 
weinig worden toegepast. Mijn afstudeerpro-
ject deed ik bij Deltares en ging over meer-
laagsveiligheid.”
In mei 2016 schreef Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier een prijsvraag uit, 
om oplossingen te vinden voor plasticvervui-
ling in oppervlaktewater. De Vries: “Ik teken 
altijd eerst wat dingen uit, denk na over 
mogelijke problemen en hoe ik die op zou 
kunnen lossen. Vervolgens ga ik achter de 
computer zitten en maak met Google Sketch 
Up een model.” Het model is inmiddels al vele 
malen aangepast. “Dat ging met name om 
technische aspecten, zoals scheprichting, het 
aantal scheppen en de vorm van de scheppen. 
Gaandeweg ontstond het idee om vier 
scheppen aan één as te bevestigen. Dan is er 
altijd een schep in het water om plastic op te 
vangen. Aandrijving met een scheprad, zoals 
die vroeger werden gebruikt om polders leeg 
te pompen, levert een autonoom systeem op 
met relatief weinig kans op technische 
storingen.”

Voormalig TU Delft-student 
Rinze de Vries won onlangs 
een prijsvraag met zijn 
systeem om drijvend plastic 
afval uit het oppervlaktewa-
ter te verwijderen. Hij is 
graag bezig met techniek en 
oplossingen verzinnen.

De Vries, geboren in Luinjeberd (gemeente 
Heerenveen), bracht al van jongs af aan veel 
tijd op het water door. Vanaf zijn dertiende jaar 
had hij al bijbaantjes. Techniek, en dan met 
name met z’n handen werken, had eveneens 
z’n interesse. In 2007 werkte hij een zomer 
lang bij een onderhouds- en reparatiebedrijf in 
Joure, dat is gespecialiseerd in de revisie van 
onderdelen van scheepsmotoren. Met z’n 
vwo-diploma op zak koos hij voor werktuig-
bouwkunde aan de TU Delft, maar een ziekte 
gooide roet in het eten. Na een revalidatietra-
ject en een hbo-opleiding werktuigbouwkunde 
keerde hij terug aan de TU Delft voor een 
studie technische bestuurskunde. “Tijdens mijn 
master volgde ik vakken die zowel met de 
technische als bestuurskundige kanten van 

29 november kreeg hij bericht dat hij in de 
finale zat. Op 6 december werd hij tot winnaar 
uitgeroepen. De Vries: “Momenteel ben ik in 
Haarlem bezig met een proefopstelling. Het 
schepsysteem werkt nu. De volgende stap is 
het afvoersysteem. Ik denk dat je dit soort 
innovaties in Nederland makkelijker kunt 
ontwikkelen, maar uiteindelijk heeft het in Azië 
veel meer effect. Daar is plasticvervuiling een 
enorm probleem.”
Inmiddels is hij junior adviseur systeemintegra-
tie bij Movares. De Vries doet tests voor de 
Amsterdamse Noord-Zuidlijn en kleinere 
projecten waar meerdere disciplines bij 
betrokken zijn. Verder zit hij in de Innovatie-
raad en werkt hij met collega’s aan de 
Rainroad, een oplossing voor zowel extreme 
neerslag als extreme hitte. 

Voormalig TU Delft-student Rinze de Vries.
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Herstel rwzi Aarle-Rixtel kost tijd
die stoffen in het rioolwater afbreken. Deze 
zijn door het ammonium beschadigd. Er zijn 
twintig tankwagens met nieuwe bacteriën uit 
andere rioolwaterzuiveringsinstallaties naar 
Aarle-Rixtel gebracht. Om de werking van de 
zuivering te controleren, monitort waterschap 
Aa en Maas het water in de Aa continu op 
meerdere plekken. Als er afwijkingen zijn, 
onderneemt het schap direct actie. Het werkt 
intensief samen met andere instanties zoals de 
gemeente Helmond en de provincie Noord- 
Brabant.

Na de lozing van een grote hoeveelheid met 
ammonium vervuild afvalwater op het riool, 
krabbelt rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel weer 
op. Wat normaal in 1.000 dagen op de 
zuivering terechtkomt, is nu in één dag 
geloosd. De rioolwaterzuivering kon dit niet 
verwerken. Doordat de vervuiling op industrie-
terrein BZOB is geïsoleerd, kan de rest van het 
rioolsysteem blijven functioneren en de 
zuivering haar 150.000 inwoners en bedrijven 
blijven bedienen. 
De biologische zuivering werkt met bacteriën 

Kijk voor de agenda op:  
www.landwater.nl
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