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De Spinozapremie is bepaald niet je eerste 
premie. Is er nog ruimte in de prijzenkast? 
‘De bankrekening van de TU Delft is in elk geval groot genoeg 
voor de geldsom, haha. En de Spinozapremie is wel speciaal. Ik 
werk op de interface tussen wetenschappelijk onderzoek en  
ingenieurschap. Als wetenschapper stel je de vraag ‘waarom?’ 
en als ingenieur vraag je ‘hoe?’, hoe ontwikkel ik nieuwe techno-
logieën? Die twee probeer ik te combineren. Onlangs kreeg ik 
de Simon Stevin Meestertitel voor mijn werk als ingenieur. Nu 
ik ook nog de Spinozapremie heb gekregen, betekent het dat 
ook mijn wetenschappelijke werk wordt erkend. Niet dat ik erg 
op zoek was naar erkenning, maar het is wel leuk.’

Waarom heb jij deze premie gekregen? 
‘Geen idee. Er zijn zoveel wetenschappers die belangrijk onder-
zoek doen.’ 

Kom, niet zo bescheiden. 
‘Nou ja, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Onze 
vakgroep levert goed werk. Ook het buitenland weet dat er in 
Delft een belangrijke club zit op het gebied van water en micro-
biologie. En we publiceren veel over ons onderzoek, maar we 
houden ons ook bezig met de toepassing ervan.’

Een belangrijke uitvinding van jouw vakgroep 
is de methode om afvalwater te zuiveren met 
bacteriën. Eten de bacteriën het vuil eruit?
‘Precies. Als ze volgegeten zijn gaan die bacteriën, net als jij en 
ik, groeien. We hebben een manier ontdekt om ze op een speci-
fieke manier te laten groeien, namelijk in de vorm van korrels. 
Dat doen we door de bacteriën bepaalde delen van de tijd wel te 
voeden met bepaalde stoffen, en soms een tijd niet. Die bacterie-
korrels vormen slib dat ook uit korrels bestaat. Het is korrelslib, 
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Geen arm land, maar daar is bedrijven on-
langs de wacht aangezegd. Die moeten nu 
pas hun water gaan zuiveren. In Nederland 
moesten bedrijven dat al langer. Die gaan 
hun bestaande zuiveringsinstallaties niet 
zomaar weggooien, ook al is er inmiddels 
een nieuwe en betere methode. Daarom 
gaat het hier iets minder snel met de korrel - 
slibinstallaties.’

Hoe lang duurde het voor de 
bacteriën water konden zuiveren?
‘Daar ging best een tijd overheen. Halver-
wege de jaren negentig zijn we begonnen. 
(De eerste Nereda-installatie werd in 2012 in 
Epe geopend, red.). We moesten eerst uitzoeken 
waarom die bacteriekorrels ontstaan. Voor de 
technische ontwikkeling en toepassing is vervolgens 
een consortium gevormd van ingenieursbureau DHV,
de Nederlandse waterschappen en de TU Delft. Dat
duurde ook nog even. Het moest economisch gezien zo
gunstig mogelijk gebeuren. Met een proefinstallatie hebben 
we geleerd om met de technologie om te gaan. Zo’n korrel-
slibwaterzuivering moet het onder alle omstandigheden 
doen: als het vriest in de winter, maar ook in juli als het 25 
graden is en na een regenbui die de samenstelling van het 
water heeft veranderd. Het duurt even voor de installatie, 
inclusief bacteriën, daar goed mee omgaat. En ook de
operators moeten ermee leren werken.’

Wat kunnen die bacteriën nog meer? 
‘Energie produceren, bijvoorbeeld. Zo komt er bij 
het zuiveringsproces van de Anammox-installatie 

dat makkelijk uit het water te zeven is. En dan houd je schoon 
water over.’

Die uitvinding slaat nogal aan wereldwijd. 
‘Ja. Samen met bedrijven en de waterschappen hebben we twee 
types korrelslib-waterzuiveringsinstallaties ontwikkeld. Het ene 
type is de Anammox-installatie, die zuivert industrieel afval-
water. Het andere is de Nereda-installatie, die huishoudelijk 
afvalwater schoonmaakt. Er zijn nu zo’n vijf Nereda-installaties 
in Nederland, twee in Zuid-Afrika, een in Portugal, een aantal 
in Engeland en twaalf in Brazilië.’

Waarom is het zo’n succes?
‘De korrelslibinstallatie is veel compacter dan een traditionele 
waterzuivering. Zo’n installatie eist minder mechanische appa-
ratuur, omdat de bacteriën het werk doen. Er zijn bijvoorbeeld 
minder pompen nodig. Daardoor verbruikt hij ongeveer veertig 
procent minder energie. De korrelslibinstallatie vraagt ook nog 
eens minder onderhoud, en uiteindelijk is hij ook makkelijker te 
runnen dan een reguliere installatie. Dat alles maakt een afval-
waterzuivering ook beter bereikbaar voor landen waar het eco-
nomisch minder goed gaat. Bovendien: omdat de installatie zo 
simpel is, hoef je er geen dure onderdelen voor te importeren.’

De nieuwe waterzuiveringsmethode is dus niet 
alleen weggelegd voor rijke westerse landen? 
‘Nee. In Brazilië gaat de bouw van de Nereda-installaties juist 
hard, omdat ze heel druk bezig zijn met het investeren in milieu-
technologie. Daar hebben ze tot nu toe nog niet veel aan gedaan, 
dus ze hadden er nog weinig waterzuiveringsinstallaties. Daarom 
gaat dat sneller dan bijvoorbeeld in Nederland, waar al traditio-
nele installaties staan. Dat zie je ook je met de Anammox-water -
zuivering. Die wordt nu bijvoorbeeld naar China geëxporteerd. 
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‘Afvalwater is een mooi 
systeem om bacteriën 
in te ontdekken’

methaangas vrij, ofwel biogas. Maar bacteriën kunnen ook een 
soort lijm produceren, de organismen in de Nereda-installatie 
doen dat. Ze maken een natuurlijk polymeer aan, alginaat. Dat 
zit normaal gesproken in algen, vandaar de naam. Alginaat is een 
waardevolle grondstof. Daarmee kun je van alles maken, zoals 
brandwondenverband. Of kunstkaviaar.’ 

Kunstkaviaar van afvalwater? 
‘Ja, technisch is dat geen probleem en qua voedselveiligheid kan 
het ook. Maar je kunt met alginaat uit bacteriën ook kleuren 
ophelderen in kleding. Dat gebeurt nu alleen met dure kleding. 
Eerst kon je alginaat alleen uit algen halen en moest je de zee 
op. Maar als je het simpelweg uit de waterzuivering kunt winnen 
zou je het ook voor goedkopere kleding kunnen gebruiken. Ik 
schat dat het een jaar of twee duurt voordat dat kan. De grond-
stof is er, nu moet hij gefinetuned worden voor specifiek gebruik.’

Wat is er leuk aan afvalwater onderzoeken? 
‘Vooral de bacteriën die erin zitten zijn interessant. Afvalwater 
is een interessant systeem om allerlei bacteriën in te ontdekken. 
We hebben de Anammox-bacterie gevonden doordat we afval-
water onderzochten. Het is redelijk overzichtelijk ten opzichte 
van de open zee. Dus je weet precies hoeveel voedingsstoffen 
erin komen voor de bacteriën. Daar kun je dan mee gaan spelen 
om nieuwe micro-organismen te vinden. Ook mooi is dat je door 
onderzoek naar waterzuivering in de publieke sector zit, omdat 
waterzuivering door een waterschap wordt gerund. Dat is een 
heel open veld. Bij een bedrijf willen ze de kennis graag binnen 
het bedrijf houden.’

Ben je niet bang dat anderen met de uitvinding 
aan de haal gaan?
‘O, maar dat gebeurt al. En dat is prima. Van het Anammox-
proces is een handjevol varianten in de wereld, met het Nereda-
proces zijn ook anderen bezig. Maar wij hebben het voordeel 
dat we goed samenwerken met de overheid en met het bedrijfs-
leven. Op andere plekken proberen bedrijven of universiteiten 
zelf pilots te starten. Dat is lastig, want je hebt elkaar nodig. 
Daarom lukt het anderen niet altijd een technologie te ontwik-
kelen die succesvol is. Maar als het ze lukt, is dat geen probleem. 
De markt voor waterzuivering is groot genoeg. Alleen in Neder-
land zijn er al zo’n 300 waterzuiveringsinstallaties.’ 

Waar ga je die 2,5 miljoen van de Spinozapremie 
eigenlijk voor gebruiken? 
‘Daarmee willen we onderzoeken hoe bacteriën zich aanpassen 
aan veranderende condities. Dan kunnen we nieuwe micro- 
organismen ontdekken die nieuwe interessante dingen kunnen. 
Weet je, 99 procent van de micro-organismen is nog onbekend. 
Dat komt doordat bacteriën in labcondities netjes worden gevoed 
en verzorgd. Maar micro-organismen in de natuur zijn gewend 
aan variabele omstandigheden, zoals periodes van honger. Die 
kun je op de traditionele manier niet ontdekken in een labora-
torium. Daarvoor moet je speciale omstandigheden creëren, en 
dat doen wij hier. Zo hebben we een micro-organisme ontdekt 
dat hydroxyalkanoaat aanmaakt, een soort bioplastic. Van een 
andere bacterie zijn we aan het bekijken of we die lipiden, olie, 
kunnen laten maken: biodiesel.’

Alleen laat ik geen bos of heide groeien, maar een populatie 
van bacteriën.’ 

Je gaat heel wat congressen af, van Singapore 
tot Saoedi-Arabië. Heb je binnenkort ook even 
rust? 
‘Ik reis veel, want ik draag de korrelslibtechnologie graag uit. Zo 
weten de mensen dat de technologie bestaat, en wat de achter-
gronden zijn. Maar in augustus ben ik vrij. Dan ga ik een rondje 
om de Mont Blanc wandelen met mijn vriendin. Zij kan niet mee 
naar alle werkreizen, maar we gaan wel elk jaar twee maanden 
samen op vakantie. Ik ben best wel een workaholic, maar dat is 
een goede compensatie.’ 

Kijk je tijdens de vakantie niet stiekem op de 
smartphone?
‘Nou, bij de Mont Blanc zijn geen netwerken. Meestal gaan we 
naar gebieden waar geen bereik is. Niet speciaal daarom, maar 

Kunnen die bacteriën dan bijvoorbeeld een 
plasticfabriek vervangen? Best milieuvriendelijk. 
‘Dat is het ook. Als die bacteriën hun werk doen, dan heb je uit- 
eindelijk alleen zon nodig. Er zijn heel veel micro-organismen 
waar we gebruik van zouden kunnen maken. Niet alleen voor 
waterzuivering, maar bijvoorbeeld ook om afval om te zetten in 
nuttige grondstoffen. Als je nu tomaten kweekt, dan oogsten we 
de vruchten en de plant gooi je weg. En dat is hetzelfde bij aard-
appels. Maar in zo’n plant zit veel organisch materiaal. Als je 
dat met behulp van bacteriën kunt omzetten in alginaat, of bio-
plastic of biodiesel, dan maak je de samenleving duurzamer. Je 
sluit de kringlopen. Dan word je minder afhankelijk van allerlei 
materiaalstromen over de hele wereld. Die kun je, als je land-
bouw hebt, voor een belangrijk deel zelf produceren.’ 

Je laat de bacteriën voor je werken? 
‘Ja, eigenlijk wel. Ik ben een soort natuurbeheerder. Je creëert 
een natuurgebied waar alleen dat groeit wat jij er wilt hebben. 

vooral omdat het mooie plekken zijn. 
We reizen graag naar bergen, zoals de 
Himalaya of de Andes. Niet om zo 
hoog mogelijk te komen. Alleen naar 
het topje toe gaan om het topje te halen, daar zie ik het nut niet 
van in. Als ik wel bereik heb, dan kijk ik soms wel. Maar alleen 
even om snel mail af te handelen. Verder laat ik het werk los. 
Een beetje zoals ik met de bacteriën doe.’ 

De Spinozapremie is nog niet uitgereikt. Ga  
je het binnenkort vieren met een glas schoon 
water? 
‘Nee, dat wordt champagne, want ik drink nooit water. Ik drink 
alleen vervuild water, zoals koffie, wijn of bier. Ik denk dat ik als 
eerste ga proosten met Sef Heijnen, mijn TU-collega van twee 
deuren verderop. Hij is erg hetzelfde als ik. Een doener.’

melanie.metz@quest.nl

Wie is Mark van 
Loosdrecht?
15 juli 1959: wordt geboren in Loon 
op Zand, Noord-Brabant.
1978: haalt zijn middelbare school-
diploma. ‘Biologie was geen favoriet 
vak, veel te saai. Ik was wel lid van de 
Jeugdbond voor Natuurstudie. Daarmee 
gingen we de natuur in.’
1985: studeert af in milieuhygiëne aan 
de Wageningen Universiteit. ‘Daar kon  
ik natuur- en scheikunde met biologie 
mengen. Ideaal. En ik ontmoette er mijn 
vriendin. We zijn nu 30 jaar samen.’
1988: promoveert op microbiologie  
en fysische & colloïdchemie aan de 
Wageningen Universiteit.
1999: wordt benoemd tot hoogleraar 
aan de TU Delft. 
2002: ontvangt een Vici-financiering 
voor zijn onderzoek naar het omzetten 
van agrarisch afval naar grondstoffen, 
zoals bioplastics. 
2004: wordt lid van de KNAW.
2006: waterzuiveringsproces Nereda 
wint de Proces Innovatie Prijs.
2007: wint de DOW Energy Award, de 
prijs van het Amerikaanse chemiebedrijf 
DOW.
2008: wint de International Water 
Association (IWA) Grand Award. 
2011: wordt benoemd tot Ridder in  
de Orde van de Leeuw voor zijn onder- 
zoek naar waterzuiveringsinstallaties.
2012: wint de Singaporese Lee Kuan 
Yew Water Prize.
2013: wordt door technologiestichting 
STW benoemd tot Simon Stevin 
Meester.
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