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Hier wordt al dit water 
behandeld om later 
terugstort te worden 
in de rivier (of om zelfs 
hergebruikt te worden 
door boeren voor 
gewasirrigatie).

Het verhaal van vandaag gaat over water. 
Nee, niet dat wat je drinkt, maar dat je 
dagelijks gebruikt om het toilet mee 
door te spoelen, de vaat te doen of een 
douche te nemen, zelf dat van de regen!
 
Al dit water gaat ergens naartoe…

Als we deze pijpen volgen, komen 
we uit bij een installatie genaamd 
afvalwaterbehandelingsinstallatie.

Om het uit te vinden, 
laten we naar 
AQUAlity stad gaan…
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Onze volgende medewerkster is                
met haar grote tanks, ze scheidt alle vaste 
deeltjes die Voorbehandeling door laat 
gaan. Vaste deeltjes met een dichtheid 
LAGer dan water, blijven hangen in het 
bovenste gedeelte, zoals vetten en oliën, 
welke dan afgeroomd worden dankzij haar 
lange armen…

…Hoewel, soms vindt 
hij ook plastic, 
wattenstaafjes en 
vochtige doekjes. 
Daar wordt hij heel 
boos over wanneer 
dat gebeurt.

Als hij al deze gevaarlijke dingen niet verwijderd, 
worden alle volgende stappen mogelijk beïnvloedt.

                                Hij vangt en 
scheidt het zware spul, meestal 
bladeren, takken en zelfs zand.

In deze werkketting 
heeft elke stap zijn rol 
op weg naar het 
schoonmaken van het 
water, en we hebben ze 
allemaal geïnterviewd.
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BezinkingszoneBezinkingszone

SLIB

…Anderen gaan helemaal 
naar de bodem, waar ze een 
dik slib creëren, nog steeds 
zwaar vervuild, en daarom 
levert ze het aan haar 
vriend, Slibverteerder.

SLIBZONE Slib schraaparm 

Afroomtrog (Uitstroom)

Mensen 
weten niet 

wat wel en niet 
toegestaan is in 

het toilet te 
gooien!? Nu heb 
ik extra werk!
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Slibverteerder gebruikt 
microscopische wezens 
om dit slib te behandelen, 
bacteriën.

Aan de andere kant, al het overgebleven 
water gaat van Primair naar

Secondair gebruikt iets 
genaamd “geactiveerd slib”, om 
het water te reinigen. Een mix 
van bacteriën en protozoa. 
Tijdens deze stap, worden de 
meeste stedelijke 
contaminanten gedegradeerd.

OEPS!!

Deze bacteriën houden niet 
van zuurstof, ze zijn 
anaeroob, dus Slibverteerder 
werkt altijd zonder.
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Laten we nu 
het water gaan 

analyseren om te 
laten zien dat 
alles goed is

Ok, dit is 
niet wat ik 

verwachtte

Enkele minuten 
later..

…Volgens de 
resultaten hebben we 
enkele bestanddelen 

gedetecteerd in het water 
welke niet effectief 

gedegradeerd zijn en 
misschien probl…

Het 
smaakt 

anders…

Mijn 
gewassen zijn 

vervuild…
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En vraag 
me niet waarom, 

maar zelfs bacteriën 
zijn sterker dan ze 

voorheen waren… Mijn 
neef wordt steeds 

maar ziek!

Het spijt me, je hebt gelijk. We 
hebben een probleem hier… Ze 

worden Contaminanten met 
Opkomende Zorg, of COZ 

genoemd.

Deze substanties 
zijn present in water, in 

hele kleine hoeveelheden. 
Waaronder pesticiden, 

antibiotica en 
verzorgingsproducten.

Feitelijk, zelfs 
de cafeïne van onze 
dagelijkse koffie is 
een COZ! Ze zien er 

misschien niet 
gevaarlijk uit, maar zijn 

het wel! En in de 
vroege toekomst zal 

het nog erger zijn
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…
duidelijk, onze 

normale waterzuivering 
behandelingen zijn niet langer 
effectief genoeg om met deze 
substanties af te rekenen. Het 

is tijd om ons geheime 
wapen te gebruiken!

Bedoel 
je het AOP 
team???

Ja mijn vriend… 
We zijn hun hulp 

nodig.

OH

Ondertussen, ergens in AQUAlity (stad van 
de geavanceerde oxidatie proces helden)…

OH
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Tot jullie 
dienst mijn 

genoten Wow, dat 
was snel!

We zijn jullie 
hulp nodig, we 

hebben een COZ 
geval!!

Geen zorgen mijn 
vriend, we zullen je 

helpen! Laat ons onze 
koffer checken

Superkrachten? 
Die bestaan niet 

maatje, sorry dat ik je 
moet teleurstellen… We 

hebben 
wetenschappelijke 

kracht!!

Wat!? Ik dacht 
dat je je 

superkrachten ofzo 
zou gebruiken!

ozon
generator

Witte verf 
(met TiO2)

Waterstof
peroxide

Ijzer
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We kunnen 
ijzer + waterstof 

gebruiken. Extreem 
reactieve soorten worden 
gegenereerd in het proces, 
we kunnen hen gebruiken om 

deze contaminanten te 
degraderen. In feite, in de 
aanwezigheid van licht is de 
reactie nog effectiever, we 

kunnen simpelweg 
zonlicht gebruiken!

Dat is een zeer 
goed idee “A”, maar 

foto-Fenton reactie zal 
gecompliceerd zijn hier… 

De condities zijn niet 
echt simpel om dat 

proces toe te 
passen

IJzer gedraagt 
zich als katalysator, een 

substantie capabel om 
chemische reacties te versnellen, 
waterstofperoxide in zuurstof en 
water in dit geval. Het probleem is 
dat ijzer heel delicaat is in water, 

als we het verliezen, is de 
reactie niet langer 

effectief

Je hebt 
gelijk, hoewel 

we andere 
chemicaliën kunnen 

gebruiken welke 
kunnen helpen het 

ijzer in oplossing te 
houden, zou het 

ingewikkeld 
kunnen zijn

Elke beslissing die 
we maken zal een slechte 

kant “O” hebben, we kunnen de 
foto-Fenton reactie gebruiken 
zoals “A” zegt. Hoe zit het met 

Titaniumdioxide? We hebben witte verf 
in onze koffer, dit bestaat 

hoofdzakelijk uit deze oxide. Witte 
verf in combinatie met licht kan 

ook de reactieve soorten 
genereren om de COZ te 

degraderen…
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Er is geen 
tijd te 

verliezen, 
laten we het 

doen!!!

Een hele goede 
“P”!! We kunnen ook 
Ozon inzetten! Het 

beroemde gas dat ons 
dagelijks beschermd 
tegen ultraviolete 
straling boven in de 

atmosfeer.

En op de moleculaire schaal…

Ja!! Ozon is zelf 
een zeer sterke oxidant 
en het is makkelijk te 

genereren met elektrische 
ontladingen. Dit gezegd 

hebbende, wat is die rare 
geur die van het 
kopieerapparaat 

komt?

Zo dat is 
wat ik gedaan 

heb in het 
weekend 

jongens, nogal 
deprimerend 

eigenlijk

Sorry 
dat te horen 

maatje. In mijn 
geval deed ik wat 

beweging, ik moet wat 
gewicht verliezen, 

weet je

Wauw suiker! Goed 

voor jou! Ik heb ook 

een hoop gesport. Hoewel, 

recentelijk lijd ik aan 

slapeloosheid weet je? 

Ik weet niet waarom



Nou, 
sucralose weet 

inderdaad echt hoe 
je snel gewicht 
moet verliezen!
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Sor
ry jullie te 

moeten onderbreken 
jongens, maar wat 

komt hier zo 
ongelofelijk snel 

naartoe??

Wat? Ik kan 
niets zien Cipro, 

volgens mij ben je 
aan het 

haluciner…

KAZOOMM!!!

KAZOOMM!!!

CO2

CO2

Hydroxyl 
radicalen!!!  
Ren voor je 

leven!!!

Oh nee! 
Ik wist dat 

deze dag zou 
komen!



Dat was het verhaal over hoe onze 
helden de dag redden in de 
waterzuiveringsinstallatie. De 
generatie van hydroxyl radicalen 
moet een nieuwe stap worden, om de 
gebruikelijke behandelingen in hun 
dagelijkse routine te helpen de 
nieuwe waterkwaliteiten hoog te 
houden.

Hartstikke 
bedankt AOP 

Team! Ons water 
heeft nu de 

kwaliteit, dat het 
nodig is!
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AAAHH!!

Houd je 
mond, 

alsjeblieft

Gaan we 
nu naar de 

hemel? 

oh

oh CO2

CO2

AQUAlity is een multi- en interdisciplinair Europees Training Netwerk doelend op het 
genereren en promoten van onderzoek in het veld van het reinigen van vervuiling aanwezig 
in hele kleine hoeveelheden in aquatische systemen.

AQUAlity nam 15 Early-Stage Researchers (ESRs) aan om PhD onderzoeksprojecten uit te 
voeren op multidisciplinaire aspecten van nieuwe hybride technologieën voor de 
verwijdering van Contaminanten van Opkomende Zorg (COZs) (Engels: Contaminants of 
Emerging Concern (CECs)). De 15 ESRs worden getraind om hun creativiteit, kritisch en 
autonoom denken, en ondernemersvaardigheden via een structureel training – door – 
onderzoekprogramma.

AQUAlity is een consortium van achttien partners (7 universiteiten, 8 bedrijven en 3 
onderzoeksinstituten):
Università Degli Studi Di Torino (IT) IRIS (IT)
Aalborg Universitet (DK) FACSA (ES)
Università Degli Studi Del Piemonte Orientale A. Avogadro (IT) INERIS (FR)
Universitat Politecnica De Valencia (ES) ISALIT (IT)
Panepistimio Ioanninon (GR) MIRTEC (GR)
Ecole Polytechnique (FR) NIVA (NO)
Karadeniz Teknik Universitesi (TR) Eurofins VBM Laboratoriet (DK)
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. (IT) Liqtech International A/S (DK)
Centre National De La Recherche Scientifique, (FR)       Plataforma Solar De Almería – CIEMAT (ES)

Alle deelnemers zijn onderling betrokken in wetenschappelijk en onderwijs taken, gevormd 
in verschillende velden (chemische analyse, milieu lot, materiaalwetenschappen, 
fotokatalyse, membraantechnologie en waterbeheer).

Verdere informatie is beschikbaar via de volgende 
links:
WEBsite:   https://www.aquality-etn.eu/
FACEBOOK:  https://www.facebook.com/AQUAlityITN2017/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/msca_aquality
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