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Proefschrift ontzilting door Marchena
Filomeno ‘Boey’ Marchena (1953) heeft met succes zijn
proefschrift ‘Efficiency Improvement of Seawater
desalination processes: the case of WEB Aruba nv on the
island of Aruba’ verdedigd aan de Universiteit Twente te
Enschede.
Van een onzer verslaggevers

A

ruba heeft de afgelopen
decennia
wereldwijd een uitstekende reputatie
opgebouwd op het
gebied van de ontzilting van
zeewater tot drinkwater. Een betrouwbare productie en distributie van drinkwater van hoge
kwaliteit is niet alleen voor de
bevolking op Aruba, maar zeker
ook voor het toerisme en de verdere economische ontwikkeling
van het eiland van erg groot belang.
Ondanks de vele innovaties
die de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden, is het ontzilten
van zeewater tot drinkwater nog
altijd een bijzonder kostbaar
proces. Marchena heeft zich
daarom in zijn promotieonderzoek gefocust op het verhogen
van een efficiënte productie van
het ontziltingsproces. Dit om
het energieverbruik, de operationele kosten en de milieubelasting zo effectief mogelijk te
verlagen. Het resultaat hiervan
werd de invoering van een continu op efficiencyverhoging gestoeld verbeterproces, met technologische innovaties, de implementatie van nieuwe technologieën en effectief onderhoud als
belangrijke
verbeterstappen.
Voorbeelden hiervan zijn de
door Marchena in samenwerking met een toeleverancier ontwikkelde bestrijding en beheersing van biologische vervuiling,
precipitatie (neerslag, red.) van
oververzadigde zouten, depositie van gesuspendeerde deeltjes
en schuimvorming. Pyrofosfaat/orthofosfaat corrosierem-

De dam bij Tanki Leendert.

mers zijn succesvol toegepast
om ijzercorrosie en bruin water
in de waterdistributie te elimineren. Ook heeft Marchena uitgebreid onderzoek gedaan naar
mogelijkheden om het ontstaan
van blauw water, dat zich vooral
voordoet bij de stagnatie van
drinkwater in koperen leidingen te elimineren.
Om ook de werkvloer effectief te betrekken bij het op efficiencyverhoging en innovatie
gericht verbeterproces, ging
Marchena uit van een door hem
zelf ontwikkeld motivatiemodel. Daarnaast is door hem
binnen het kader van zijn proefschrift een nieuwe onderhoudsaanpak ontwikkeld. Deze aanpak is gebaseerd op het concept
van het onderhoudsbewust bedienen en het bedieningsbewust onderhouden van de productie-eenheden en op het bevorderen van samenwerking
tussen het productie- en onderhoudspersoneel.
Introductie
van de onderhoudsaanpak heeft
bijgedragen tot verlaging van de
veel voorkomende pomp- en
processtoringen en efficiencyverbetering van de waterproductie-eenheden. De aanpak resulteerde verder in een substantiële verlaging van de lekverliezen
van drinkwater in het Arubaanse distributienet, zeker wanneer
deze vergeleken worden met de
lekverliezen op andere eilanden
in het Caribisch gebied.
Op het gebied van technische
innovatie zijn door Marchena
onder andere een drietal unieke
ontwerpen gemaakt. Voor elk
van deze uitvindingen werd aan

Filomeno Marchena ontvangt de doctorsbul van de eerste promotor prof. dr. ir. Joop Halman.

hem een octrooi verleend. Het
gaat om een kooldioxide-ontgasser, een op osmose reverse osmose (ORO) gebaseerd ontziltingsproces en de opzet voor
een milieuvriendelijk reinigingsproces van de in het productieproces toegepaste membranen.
Het proefschrift van Marchena is wellicht het beste te kenmerken als een levenswerk. Een
verslag van twintig jaar hoogwaardig praktijkgericht onderzoek. Dit verklaart ook de relatieve omvang van dit proefschrift van maar liefst 522
bladzijden. Het onderzoek van
Marchena heeft vijf patenten
opgeleverd en van een zesde
loopt de aanvraag nog. Voor een
ingenieur is dit een belangrijke
indicator voor de originaliteit
van de door hem ontwikkelde
technische oplossingen. Verder
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is ook de multidisciplinaire aanpak van het onderzoek van Marchena opvallend te noemen.
Naast het domein van de chemische technologie, spelen ook de
productie van het ontziltingsproces, het onderhoud van de
installaties, de organisatiekunde en het betrekken van de
werkvloer bij het verhogen van
de efficiency van de waterproductie een belangrijke rol in zijn
proefschrift.

Historie van
drinkwater op Aruba

Tegenwoordig is het ontzilten
en de distributie van drinkwater
een taak van het Water- en Energiebedrijf op Aruba. Dit was in
het verleden wel anders. De
Arubaanse bevolking maakte in
de periode vóór het ontzilten
van drinkwater gebruik van de

De beek bij Fontein op Aruba.

opvang van regenwater via het
bouwen van dammen, zoals de
bekende dam bij Tanki Leendert. In perioden dat het niet
veel regende droogde het beschikbare oppervlaktewater al
snel op door verdamping en
door absorptie van het oppervlaktewater in de onderliggende
poreuze grondlagen. Naast dit
oppervlaktewater, was er in het
noordoosten van Aruba een
beek bij Fontein waar tot op de
dag van vandaag gedurende het
hele jaar wel een (bescheiden)
stroom van helder water
stroomt. De oudere inwoners
op Aruba waren altijd erg trots
op deze ‘kleine rivier’ zoals ze
dit zelf noemden. Dit beekwater
werd lange tijd door een aantal
Chinese families gebruikt voor
het verbouwen van Chinese
groenten. Het onderhoud van
deze beek op Fontein laat tegen-
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woordig helaas te wensen over.
Naast het gebruik van het oppervlaktewater en dat van de
beek bij Fontein, werden op
Aruba ook diverse waterputten
geslagen. De diepte van deze
putten varieert van 6 meter aan
de kust tot zelfs meer dan 100
meter landinwaarts. Het putwater heeft een hoge hardheid als
gevolg van het ontbinden van
mineralen en calciumcarbonaat
tijdens het absorptieproces in
de poreuze grondlagen. Oorspronkelijk werd het putwater
in een houten emmer handmatig of met een lier naar boven
gehaald. Later werden er houten
of metalen windmolens geïnstalleerd om het putwater naar
boven te pompen. De distributie
van het water over het eiland
vond plaats met behulp van
(muil)ezels. De waterputten waren in het verleden zo belang-

Watertransport per (muil)ezel op Aruba.

Dr. ir. Marchena met de voltallige promotiecommissie.

rijk, dat verschillende van de
dorpen naar de put (‘pos’) werd
vernoemd. Zo ontstonden ‘Pos
Chiquito’, ‘Mon Pos’ en ‘Pos
Abow’.
In stedelijke gebieden was
het goed gebruik om elk stenen
huis te voorzien van een regenbak met een behoorlijke omvang. Dit regenwater dat via de
afvoer van de daken werd verzameld werd voornamelijk gebruikt voor het huishouden en
om de planten in de tuin water
te geven.
Om het water te zuiveren tot
drinkwater, bestonden er al primitieve vormen van filtratietechnieken. Filtratie vond plaats
door middel van een kalkstenen
filter, de ‘Cudi’. Ook werd het
sap van de cactusplant of de gedroogde cactuspulp gebruikt als
natuurlijk coagulatieproces om
het water te zuiveren van colloï-
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daal opgeloste deeltjes. Om het
drinkwater lekker koel en fris te
houden werd het gezuiverde
water bewaard in een grote ‘purun’ of de kleinere ‘tinashi’.
De eerste vorm van het op industriële basis ontzilten van
zeewater op Aruba ontstond
omstreeks 1903 ten behoeve
van de productie van proceswater voor de goudmijn op Balashi
te Aruba. Deze goudmijn werd
na het begin van Eerste Wereldoorlog gesloten. Vanaf 1932 produceert het Water- en Energiebedrijf op Aruba drinkwater
voor de bevolking op basis van
ontzilting van zeewater.
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Het Water- en Energiebedrijf te Aruba.
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Filomeno Arsenio
Marchena

Filomeno Arsenio ‘Boey’ Marchena werd geboren in Mabon
op Aruba. In 1971 slaagde hij
voor zijn vwo aan het Colegio
Arubano waarna hij vervolgens
chemische technologie ging
studeren aan de TU Delft. Na de
succesvolle afronding van zijn
ingenieursstudie, begon hij in
1989 zijn loopbaan bij het Water- en Energiebedrijf te Aruba.
Aanvankelijk in de rol van ‘technical support engineer’. In 1997
werd hij verantwoordelijk voor
het algehele toezicht op het ontziltingsproces bij de waterfabriek op Aruba. In 2008 werd
Marchena door de Arubaanse
overheid benoemd als vertegenwoordiger namens Aruba bij de
Unesco in het ‘International
Hydrological Program’ voor La-
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tijns-Amerika en de Caribische
regio. In 2009 begon Marchena
als extern promovendus zijn
promotieonderzoek onder begeleiding van de uit Curaçao afkomstige prof. dr. ir. Joop Halman, werkzaam aan de Universiteit Twente en prof. dr. ir.
Jan Peter van der Hoek van de
TU Delft. Marchena kreeg voor
zijn onderzoek onder andere de
Ecomagination Award uitgereikt in Singapore en de Proof
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not Promise Award in 2011.
De promotie vond op 11 september 2013 plaats in bijzijn van de
promotoren Halman en Van
der Hoek. De promotiecommissie bestond verder uit de hoogleraren prof. dr. ir. Leo van Dongen, prof. dr. ir. Fred van Houten, prof. dr. Sascha Kersten,
prof. dr. ir. Arjen Hoekstra,
prof. dr. Hans Bakker en met
prof. dr. Geert Dewulf als voorzitter.

