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Water en bodem sturend: 33 structurerende keuzes
In het interview met minister Mark Harbers dat u in deze H2O aantreft, wordt de vraag gesteld: laat 
Mark Harbers zich de kaas van het brood eten door Hugo de Jonge? De bouwminister presenteerde 
13 oktober de plannen voor de bouw van 917.193 woningen, waarvan bijna 420.000 in de laaggelegen 
en propvolle provincies Noord- en Zuid-Holland. Meteen rees de vraag: waar is de aangekondigde 
water- en bodemtoets gebleven? Is de dadendrang van De Jonge waterminister Harbers te machtig?    
Het antwoord van Harbers luidt: nee. “Het beleidstraject ‘water en bodem sturend’ geldt voor het hele 
kabinet”, zegt hij en verwijst naar de uitwerking van het beginsel dat later - eind november - zou wor-
den gepresenteerd. 25 november was het zover en kwam de lang verwachte Kamerbrief van Harbers 
en staatssecretaris Vivianne Heijnen.    
Met 33 ‘structurerende keuzes’ geeft het kabinet inhoud aan het in het coalitieakkoord vastgelegde 
principe dat water en bodem sturend moet zijn bij de transities waar we voor staan. De uitgangspunten 
die gaan gelden voor de herinrichting van Nederland kunnen worden gezien als een trendbreuk in het 
beleid: de wateropgave wordt een serieus sturende factor.
In vogelvlucht: Er moeten meer zoetwatervoorraden en nieuwe drinkwaterbronnen komen. In verschil-
lende gebieden (laagveen, hoge zandgronden) gaat het grondwaterpeil omhoog. Er wordt niet gebouwd 
op locaties die nodig zijn voor het bergen en afvoeren van water, dus ook niet meer in uiterwaarden. 
Rondom primaire waterkeringen moet ruimte worden vrijgehouden voor toekomstig versterkingen. In 
diepe polders wordt 5 tot 10 procent gereserveerd voor waterberging. Steden moeten groener worden. 
Het watergebruik door bedrijven en burgers moet met 20 procent omlaag. Bij het verbeteren van de 
waterkwaliteit staat de bronaanpak voorop. De lozing van koelwater op grote rivieren wordt begrensd. 
De zoetwaterbuffer in het IJsselmeer wordt vergroot. Kustuitbreiding is voorlopig taboe, evenals bou-
wen van eilanden in het IJsselmeergebied (behoudens overstroombare natuur in het Markermeer).
Het is een veelomvattend pakket dat vervlochten moet worden met andere opgaves, zoals ‘het behoud 
van de strategische positie van de landbouw’, onder andere in de laagveengebieden. Ga er maar aan 
staan. In de uitwerking van de beleidsplannen in het kabinet is de leidraad ‘water en bodem sturend’ 
overeind gebleven, maar nu moet blijken of dat in de uitvoering ook zo is. “We moeten het samen 
doen”, schrijven Harbers en Heijnen in hun Kamerbrief. “Je zult bestuurlijke instrumenten moeten 
hebben om daadwerkelijk met de wateropgave rekening te kunnen houden”, zegt Harbers in het 
 interview in deze H2O. Hoe dan ook: het is een helse klus. 

Bert Westenbrink
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Improve Quality. Reduce Risk. 

Wij creëren waardevol water
 

Van proceswater tot zwembadwater en van 

water voor koeltorens tot stoomketels. Water 

vervult in bijna elke sector een belangrijke rol. 

 

Voor probleemloos gebruik moeten zowel 

het water als de installaties aan verschillende 

eisen voldoen. Normec Kalsbeek kan u hierin 

volledig ontzorgen.
 

Altijd een passende oplossing
 

Met ruim 70 jaar ervaring op alle gebieden van 

waterbehandeling hebben wij altijd een passende 

oplossing. Dit doen wij door eerst het probleem te 

inventariseren en uw situatie grondig te bekijken.  

 

Vervolgens analyseren wij de uitkomsten en bieden  

u de beste oplossing aan. Normec Kalsbeek 

ontzorgt, denkt met u mee en geeft u zekerheid.

Waarom kiezen voor 
Normec Kalsbeek?

   Ruim 70 jaar ervaring in 
waterbehandeling én waterkwaliteit

   Een oplossing voor elk probleem  
in drink- of proceswater

    Duidelijke analyses en uitgebreid advies

LAPTOP   Zelf ontwikkelde, gebruiksvriendelijke 
software en apparatuur

  Bel voor een afspraak, 
 we denken graag met u mee!

Waar kunnen onze  
experts u bij helpen?

  Waterbehandeling

�   Legionellapreventie

  Veiligheid, gezondheid en milieu

Normec Kalsbeek  
Dé specialist in waterbehandeling 
en waterkwaliteit
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In de Cloud
Serie 36XiW  
niveausensor

ARC-1
3G / NB-IoT module

ADT-1
LoRa module

2G 3G 4G

• Zwitserse precisie: Nauwkeurigheid vanaf 0,05%FS TEB*

• Interne datalogger voor backup (ARC-1)

• NB-IoT, LoRa, 2G / 3G / 4G

• Optioneel: geleidbaarheidmeting, andere materialen (Hastelloy of Titanium), ATEX

• KELLER Kolibri Cloud : geen maandelijkse kosten

*  TEB =  Total Error Band, dus de maximale fout van de niveausensor
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M
e wereld van water is niet helemaal 
nieuw voor Mark Harbers. Hij was 
van 2007 tot 2009 havenwethouder in 
Rotterdam en dan ben je bezig met 
wat óp het water gebeurt, vertelt hij in 
een vergaderruimte op het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat. “Maar je hebt 
in de haven ook de Maeslantkering liggen en dat 
betekent dat je ook te maken hebt met de water-
veiligheid voor de stad.” 
Als minister heeft hij te maken met veel meer 
 aspecten van het water. Op de World Expo in Dubai 
in maart ziet hij hoeveel Nederlandse water-
bedrijven actief zijn over de hele wereld. “Of het 
nou waterzuivering, wateronderzoek, waterveilig-
heid, klimaatadaptatie is, de hele wereld kijkt 
naar ons. Recent ook op de The European  Water 
Technology Week op de Wetsus Campus in 
 Leeuwarden. Het is een fascinerende wereld.”
Maar snel zit hij als minister ook gebogen over 
probleemdossiers die illustreren dat de wereld > 

D

Minister Mark Harbers heeft een belangrijke opdracht: in de ruimtelijke transities 
die Nederland ondergaat moet water en bodem sturend zijn. Maar ook droogte, 
drinkwatertekort, waterkwaliteit, grondwaterbeheer vragen om actie. “Het is  
een enorme uitdaging.”
TEKST BERT WESTENBRINK  | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Minister Harbers:        

WATER EN BODEM 
STUREND’ GELDT VOOR 
HET HELE KABINET’ 

‘
,

Als we nu nu niet klimaatadaptief bouwen 
komen we over 20 tot 40 jaar voor grote 
kosten te staan’ 

‘
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Eén van de 
gesprekken die we 
in het kabinet voeren 
is: waar zet je het 
schaarse drinkwater 
in waar je dat het 
hardste nodig hebt?’

‘
verandert: klimaatverandering, zee-
spiegelstijging, extreme regenval, 
langdurige droogte. “We zijn al honder-
den jaren bezig met water 1.0, namelijk 
droge voeten houden. Nu moeten we 
naar water 3.0, want we moeten óók 
zorgen dat we water vasthouden in 
tijden van droogte en dat ons water een 
goede kwaliteit heeft.”
Hij spreekt over een ‘hele mooie uit-
daging’ maar corrigeert dat in een 
‘enorme uitdaging’. Na vier droge 
zomers in vijf jaar moeten we ons 
beschermen tegen te weinig water, 
zegt hij. “En dat zit helemaal niet in 
onze genen.” En dan de waterkwaliteit. 
“Niet alleen moeten we voldoen aan de 
 Kaderrichtlijn Water, maar ook zou ik 
haast zeggen dat waterkwaliteit existen-
tieel is voor ons eigen voortbestaan en 
dat we een inhaalslag te maken hebben 
om waterkwaliteit te verbeteren.”
In het regeerakkoord is er ‘niet voor 
niets’ meer geld uitgetrokken voor deze 
opgaven, zegt de minister. “Mijn groot-
ste klus is, vind ik, dat we met al het 
extra geld dat richting dit departement 
komt, snel plannen maken en dat we die 
snel tot uitvoering brengen.”
  
Water en bodem sturend
Op de dag van het interview is Harbers 
273 dagen minister. Minister Hugo de 
Jonge heeft net zijn provinciale woning-
bouwafspraken voor 900.000 nieuwe 
woningen ontvouwd, waarvan er 419.060 
in Noord- en Zuid-Holland moeten 
komen. Meteen rees de vraag: hoe 
verhouden die plannen zich tot het in het 
coalitieakkoord vastgelegde beginsel 
dat water en bodem sturend moeten zijn 
bij de ruimtelijke inrichting? Nog véél 
meer woningen in het al volgebouwde 
laag gelegen West-Nederland: laat Mark 
Harbers zich de kaas van het brood eten 
door Hugo de Jonge?
Nee, reageert de minister van Infra-
structuur en Waterstaat. “Ik zie geen 
tweedeling tussen Hugo de Jonge en 
mij. We werken eendrachtig op samen.” 
En in de uitwerking van de door De 
Jonge gelanceerde bouwplannen geldt 
‘vanaf nu’ dat de wateropgave uitgangs-
punt is, stelt de bewindsman van IenW. 

te staan. Het is rekening nu of rekening 
 later en dat moeten we als overheden 
maar eens een keer onder ogen zien.”
Op de vraag of de minister van Infra-
structuur en Waterstaat in de uitwerking 
van de gigantische bouwopgave veto-
recht krijgt als er gebouwd gaat worden 
op plekken waar dat niet verstandig is, 
zegt hij: “Van dit ministerie komt niet 
alleen de opgave voor water, maar ook 
voor de infrastructuur voor woningbouw. 
Ik ga geen infrastructuur aanleggen op 

plekken waarvan ik met de andere pet 
van water op denk: hier moeten we het 
niet doen. En ik vind het een zwaktebod 
als je aan het eind van het proces met 
een veto moet komen. Ik denk dat het 
ook niet zo ver hoeft te komen als ik 
zie hoe alle bestuurlijke partners zich 
opstellen en hun verantwoordelijkheid 
nemen. Maar je zult bestuurlijke instru-
menten moeten hebben om daadwer-
kelijk met de wateropgave rekening te 
kunnen houden.”

Drinkwater
In waterportefeuille van Harbers trekt 
drinkwater ook veel aandacht. Koepel-
organisatie Vewin trok dit najaar aan de 
bel, want de leveringsplicht is in gevaar: 
de groeiende drinkwatervraag zorgt nu 
al voor problemen en dan komen er in 
korte tijd nog eens 900.000 woningen 
bij. Om uit de problemen te komen en te 
blijven, vragen de  drinkwaterbedrijven 
om meer geld voor investeringen, 
soepelere vergunningverlening en 
meer aandacht voor schonere  bronnen. 
 “Minister, luister naar ons”, zei 
Vewin-voorzitter in de laatste H2O. In 
die roep klinkt twijfel door of het belang 
van (drink)water wel overeind blijft in de 
immense transitieopgave waar Neder-
land voor staat. 
Harbers heeft die twijfel niet. De oproep 
van Vewin heeft veel impact, reageert 
hij. Op Rijk, provincies, gemeenten en 
andere partijen. “Er zijn veel belangen 
die concurreren om iedere vierkante 
meter ruimte, maar als je de oproep 
van Vewin in de groep gooit, dan merk 
je dat dit belang op eenzame hoogte 
staat. Iedereen realiseert zich dat water 
letterlijk van levensbelang is en dat we 
daar niet aan kunnen tornen.”
De herinrichting van Nederland is een 
grote klus. In een structureel overleg 
proberen zeven bewindslieden de ‘knap 
ingewikkelde puzzel’ te leggen, schetst 
Harbers. De puzzelstukjes zijn talrijk: 
energie, woningbouw en landbouw zijn 
grote thema’s, maar ook OCW (cultureel 
erfgoed) en Defensie (oefenterreinen), 
puzzelen mee.
Bij de uitwerking van al de woningbouw-
locaties wordt heel goed gekeken of de 
drinkwatervoorziening gegarandeerd 
kan worden, zegt de bewindsman. “Dat 
heeft twee aspecten: heb je voldoende 
innamepunten in de omgeving, maar 
óók: heb je op tijd het drinkwaternet zelf 
gerealiseerd.”
Ander aandachtspunt van het kabinet is 
slimmer omgaan met drinkwater, waar 
nu, zegt de bewindsman, onderzoek 
naar wordt gedaan. Het is onderdeel van 
de waterstrategie die het kabinet  
in november presenteert en als input 
geldt voor het nationaal programma > 

“Dat water en bodem sturend moeten 
zijn bij de ruimtelijke inrichting geldt 
niet alleen voor mij, maar voor het hele 
kabinet. Die zin uit het coalitieakkoord 
bindt ons allemaal.” 
Ook in de overleggen met de water-
sector de koepelorganisaties van de 
provincies (IPO) en gemeenten (VNG) en 
de betrokken ministeries (Infrastructuur 
en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en 
Landbouw, Natuur en Voedselveilig-
heid) is de wateropgave geen punt van 
 discussie, aldus de bewindsman, die 
er dan nog op wijst dat het kabinet in 
 november met de eerste uitwerking 
komt van de manier waarop het uit-
gangspunt water en bodem sturend voor 
de ruimtelijke inrichting wordt vormge-
geven in aanpak en beleid. 
Los van die nadere invulling stelt de 
bewindsman dat heel veel plekken 
geschikt zijn voor woningbouw. “Het is 
niet zo dat er een rood kruis gaat over 
allerlei locaties. Op veel plekken kan 
prima gebouwd worden in mijn optiek, 
zoals bijvoorbeeld ook in binnenstedelijk 
gebied, maar er zullen ook plekken zijn 
waarvan Rijk en provincies zeggen: hier 
moeten we het maar niet doen.”
In zijn bespiegelingen is Harbers duide-
lijk dat er geen concessies mogen 
worden gedaan aan de opdracht dat er 
klimaatadaptief wordt gebouwd, ook als 
dit een prijsopdrijvend effect heeft voor 
bouwprojecten. “Deze prijs betaal je 
altijd, want doe je het nu niet dan komen 
we over 20 tot 40 jaar voor grote kosten 

Ik kijk terughoudend 
en behoedzaam naar 
prijsprikkels om het 
drinkwatergebruik te 
sturen. Zeker als je 
kijkt naar huishoudens’

‘
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MARK HARBERS  (Ede, 1969) 
begon zijn politieke carrière in 
2006 als politiek assistent van 
minister van Financiën Gerrit 
Zalm. Van 2007 tot 2009 was 
hij wethouder van Economie, 
Haven en Milieu in  Rotterdam, 
waarna hij lid werd van de 
VVD-fractie in de Tweede 
Kamer (2009-2017). Van okto-
ber 2017 tot mei 2019 was hij 
staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid in het kabinet-Rutte 
III.  Op 21 mei 2019 diende hij 
zijn ontslag in nadat hij tot de 
conclusie was gekomen dat hij 
met de ‘Rapportage Vreemde-
lingenketen’ de Tweede Kamer 
verkeerd had geïnformeerd. Op 
10 januari dit jaar trad hij aan 
als minister van Infrastructuur 
en Waterstaat in Rutte IV.  

MINISTER MARK HARBERS  I 13IN THE PICTURE

WIE
“Geef mij maar cijfers”, zegt 
Shawnee Bandhoe en dus 
waren wis- en natuurkunde 
haar favoriete  schoolvakken. 
Na haar VWO-examen koos 
ze een studie civiele tech-
niek aan de Universiteit 
Twente. Niet alleen omdat 
ze opgroeide in Hengelo en 
Enschede dichterbij is dan 
Delft. “In Enschede is er 
meer aandacht voor manage-
ment. En het interessante 
van ‘civiel’ is, vergeleken met 
andere technische studies, 
dat je sneller bezig bent met 
toepassingen in de praktijk.” 
Tijdens haar bachelor kwam 
ze er ook al in aanraking 
met de onderwerpen water 
en ecologie. “Zo interessant 
wat in de natuur gebeurt en 
hoe klimaatveranderingen 
daarop van invloed zijn, maar 
dat je die niet 100 procent 
in modellen kunt voorspel-

len.” Haar master wijdde 
ze aan ‘river and coastal 
engineering’. Midden in de 
coronaperiode studeerde ze 
af, toen geen bedrijf nieuwe 
medewerkers durfde aan te 
nemen. Het Nationaal Water 
Traineeship bood uitkomst. 
“Via hen ben ik bij het Water-
schap Drents Overijsselse 
Delta terecht gekomen.” 
Kortgeleden rondde ze daar 
haar traineeperiode af.  

WAAR
Op de dijk langs de IJssel bij 
Zwolle. “Ik ben betrokken bij 
een versterkingsproject van 
de dijk tussen Zwolle en Olst. 
Eens in de zoveel tijd krijgt 
elke dijk een soort APK. 
Wanneer hij daar niet door-
heen komt, is een dijkver-
sterkingsproject nodig. Dat 
zijn altijd omvangrijke projec-
ten waarbij vele mensen 
en partijen zijn betrokken, 

veel verschillende  belangen 
spelen. Zo’n dynamisch 
proces! Mijn rol is het borgen 
van de belangen van het 
waterschap in het technisch 
ontwerp. Dan zit ik gebogen 
over allerlei berekeningen 
en modellen om te bepalen 
of een dijk sterk genoeg is 
en of het ontwerp aan alle 
eisen voldoet. We proberen 
in modellen te vatten hoe 
een dijk is opgebouwd, wat 
hij allemaal moet kunnen 
doorstaan. De kunst is om 
te bedenken of alles wat we 
uitrekenen ook overeenkomt 
met de realiteit.” 

(TOEKOMST)DROOM
Klimaatveranderingen geven 
het vatten van de realiteit in 
cijfers een extra dimensie. 
“Hoe gaat het er in 2030 of 
2050 uitzien? Hoe kijken we 

er dan op terug? Hadden 
we het goed of zaten we 
er compleet naast? Verder 
ben ik actief in de coalitie 
‘diver siteit, inclusiviteit en 
gelijkwaardigheid’, die een 
aantal jonge waterprofes-
sionals hebben opgericht. 
Omdat de watersector zo aan 
het vergrijzen is. En omdat 
voor het bedenken van crea-
tieve, duurzame oplossingen 
diverse invalshoeken nodig 
zijn. Dát willen we op alle 
 agenda’s in de watersector 
zetten. Het Koninklijk Neder-
lands Waternetwerk geeft 
ons een podium. Dit alles 
maakt mijn werk zo interes-
sant en relevant dat het mij 
voorlopig wel blijft boeien.”

Zie ook: Coalitie Diversiteit, 
Inclusie en Gelijkwaardigheid 
(waternetwerk.nl) 

‘De kunst is om te bedenken of wat we uitrekenen 
overeenkomt met de realiteit’

YOUN
G  W

ATERPROFESSION
ALS

Shawnee Bandhoe (27), technisch manager bij 
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Locatie: de dijk langs de IJssel bij Zwolle TEKST BARBARA SCHILPEROORT

IN THE 
PICTURE

Geef mij 
maar cijfers’  

‘
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landelijk gebied, dat in gebiedsproces-
sen wordt uitgewerkt. Harbers: “Eén 
van de gesprekken die we in het kabinet 
voeren is: waar zet je het schaarse 
drinkwater in waar je dat het hardste 
nodig hebt?” 
We moeten scherper zijn op het gebruik 
door bedrijven, zegt hij. “Kunnen ze 
ook met minder zuiver water  genoegen 
nemen als het voor koeling van be-
drijfsprocessen of iets dergelijks nodig 
is? Ook kan dit betekenen dat we in 
nieuwbouwwijken met grijswatercir-
cuits aan de slag gaan met regenwater 
voor de tuin et cetera. Dat bespreken 
we in het kabinet en dat willen we 
volgend jaar verder uitwerken. Ik kan 
me zomaar voorstellen dat we tot de 
conclusie  komen dat we de watertoets 
moeten aanscherpen op dit soort nieuwe 
 manieren van omgaan met drinkwater.”
Met prijsprikkels het drinkwater gebruik 
sturen is een optie waar Harbers 
 ‘terughoudend en behoedzaam’ naar 
kijkt. “Zeker als je kijkt naar huishou-
dens. Het zijn hele lastige tijden als je 
kijkt naar koopkracht en hoge inflatie. 
Ik wil echt wel precies weten welke 
effecten we loshalen in de samenleving. 
Maar als je op termijn de watervraag 
kunt verminderen door prikkels in te 
bouwen waardoor afnemers eerder over 
schakelen naar water van iets mindere 
kwaliteit, dan kan dat een prima oplos-
sing zijn.” 

Grondwater
Ook het grondwater wordt in de porte-
feuille van Harbers een steeds groter 
thema. Het beheer is verdeeld over 
verschillende overheden (Rijk, provin-
cies, waterschappen en gemeenten), er 
is geen precies zicht op onttrekkingen 
en bovendien wordt het water in de 
bodem almaar vuiler, tot verdriet van de 
drinkwaterbedrijven. Bijzonder hoog-
leraar decentraal waterbeheer Her-
man  Havekes pleitte er in zijn onlangs 

gehouden oratie voor om het grond-
waterbeheer in het landelijk gebied 
onder te brengen bij de waterschappen. 
Ook zei hij: maak het grondwatergebruik 
duurder. 
De minister schetst dat ook grondwater 
onderwerp is van gesprek en dat een 
studiegroep grondwater dit jaar met 
een advies komt. Daar loopt hij niet op 
vooruit. “Ik laat me leiden, we hebben 
deze mensen niet voor niets gevraagd.” 
Aan de ene kant ziet de minister wel 
voordelen in een decentrale aanpak. 
Maar hij zegt ook: “Tegelijkertijd hebben 
we een goede traditie in samenwerking 
op dit gebied en als je dat overhoop 
wilt halen, moet je daar de nadelen van 
onderkennen. Dat wil ik eerst goed in 
beeld hebben.”
Neemt niet weg dat de toenemende  
vervuiling van het grondwater op ge-
spannen voet staat met de doelstellingen 
van de Kaderrichtlijn Water. Als het over 
de KRW gaat, geeft de bewindsman aan 
‘alles op alles te zetten’ om de maat-
regelen tijdig door te voeren. “Ook een 
grote klus de komende jaren.”’
Hij wijst daarbij onder meer op her-
komst van de vervuilingen (deels uit het 
buitenland) en gebruikte stoffen waarvan 
we lange tijd niet wisten welke schade ze 
aanrichten. “Dat hebben we pas recent in 
beeld gekregen en van dat soort stoffen 
moeten we accepteren dat die nog vele 
jaren in ons milieu voorkomen.” 
Aanpak van vervuiling bij de bron is 
het allerbeste, zegt hij en wijst daarbij 
op het verbod van PFAS in 2025 waar 
Nederland zich met andere landen hard 
voor heeft gemaakt. “Heel belangrijk 
aspect daarbij is dat we er alert zijn op 
welke stoffen bedrijven daarvoor in de 
plaats gaan gebruiken. Daar  moeten we 
bovenop zitten ook wat betreft lozings-
vergunningen, zodat we geen alternatie-
ve productieprocessen krijgen waarvan 
we over 15 jaar zeggen, jemig, dat 
moeten we ook niet hebben.”•  

We moeten geen alternatie ve productieprocessen 
krijgen waarvan we over 15 jaar zeggen, jemig,  
dat moeten we ook niet hebben”

“
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B
n totaal investeerden de waterschappen in 2021 ruim 2,2 miljoen euro om 
door bevers veroorzaakte schade te herstellen of preventieve maatregelen 
te nemen om schade te voorkomen. Bij elkaar opgeteld, besteedden water-
schapmedewerkers vorig jaar meer dan 15.000 mensuren aan bevergerela-
teerde werkzaamheden. 
Het afschieten van de twee bevers, die zich hadden ingegraven in de Waaldijk 

bij Wamel, bracht Mathieu Gremmen ertoe een dringende oproep aan het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De heemraad van Rivierenland wil dat er 
een nationale beverstrategie komt. Dit omdat de kwetsbare infrastructuur volgens 
de heemraad gevaar loopt.  
In het Kenniscentrum Bever wisselen de Unie van Waterschappen, IPO, Stowa, 
Rijkswaterstaat, ProRail en de Zoogdiervereniging kennis en ervaringen uit. H2O 
vroeg Dolf Moerkens, bij de Unie van Waterschappen verantwoordelijk voor het 
 beleid ten aanzien van de bever, en Vilmar Dijkstra van de Zoogdierenvereniging, 
naar een reactie op het voorstel van Gremmen.

De situatie
De naar schatting vijfduizend bevers die in Nederland leven, zijn voor het grootste 
deel nakomelingen van de dieren die vanaf 1988 voor het eerst  werden uitgezet 
in de Biesbosch en de Gelderse Poort. “Maar vergis je niet”, zegt Moerkens. “Ook 
via natuurlijke weg waren de bevers wel weer teruggekeerd in Nederland. Dat was 
alleen wat langzamer gegaan.” 
Dijkstra noemt de herintroductie van de bever een succes en tegelijkertijd een val-
kuil. “Want de organisaties die met de bever te maken gaan krijgen, waren er niet op 
voorbereid. Dit ondanks meerdere waarschuwingen.” Dijkstra erkent zonder meer 
dat de bever schade aan dijken en wegen veroorzaakt, maar wijst ook op de voor-
delen van de aanwezigheid van de bever. “De bever geeft bijvoorbeeld een boost aan 
de biodiversiteit en draagt door het bouwen van dammen bij aan de vernatting van 
het verdrogende landschap.” 
Ongeveer een derde van de Nederlandse bevers lijkt zich te bevinden in het be-
heersgebied van waterschap Rivierenland, gelegen tussen de plekken waar de > 

I
Er zijn ruim 5.000 bevers in Nederland. In Limburg werden er vorig jaar 
circa 100 afgeschoten. Waterschap Rivierenland zag zich onlangs ge-
dwongen voor de eerste keer over te gaan tot afschot. Is de bever, een 
beschermde diersoort, de nieuwe wolf of valt het mee? Een weging 
van de gevaren. “We zullen keuzes moeten maken.”
TEKST KEES JAN VAN KESTEREN  | BEELD ISTOCK
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Het zou echt flink 
mis kunnen gaan 
als we niets doen’
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bevers vanaf de jaren tachtig zijn uit-
gezet. Maar de dieren zijn elders ook 
opgedoken. Zo herbergt Limburg een 
omvangrijke populatie. “En de bever rukt 
verder op in Groningen en Drenthe”, zegt 
Moerkens. “Verder zijn er meldingen in 
Flevoland en ook in Brabant en bij het 
waterschap Hollandse Delta neemt de 
beverproblematiek toe.” 

De gevaren
Het zijn niet alleen de aantallen be-
vers die voor de problemen zorgen. Die 
ontstaan volgens Moerkens ook door 
de grootte van de bever en zijn werk-
wijze. “Bevers graven onder water. Bij 
 dijkcontroles vallen hun gangen niet 
 direct op. En ze zijn groot. Gangen 
kunnen wel een meter in doorsnede zijn 
en het hol kan een doorsnee van twee 
meter hebben. Dat zorgt echt voor reële 
risico’s en schade aan niet alleen aan 
water kerende dijken, maar bijvoorbeeld 
ook aan spoordijken.”
“We moeten aan de slag”, zegt Dijkstra 
dan ook. Hij maakt zich zorgen. “Het zou 
echt flink mis kunnen gaan. Denk aan 
het hoogwater dat we in het midden van 
de jaren negentig hadden. Toen waren 
er bijna geen bevers in de uiterwaarden. 
Bovendien heeft Rijkswaterstaat heel 
veel werk gemaakt van de doorstroom-
baarheid van de waterlopen. Dat beperkt 
het aantal vluchtplaatsen van de bever. 
En dan gaat de bever dus in je water-
kering graven.”
Dijkstra en Moerkens delen de inschat-
ting van de gevaren en onderschrijven 
ook het pleidooi van Gremmen voor een 
nationale beveraanpak. Bij de uitwerking 
daarvan lopen de meningen nog uiteen. 
Dijkstra legt er de nadruk op dat we 
zullen moeten leren leven met de bever. 
Moerkens bepleit het maken van keuzes. 
Beiden willen dat er gebieden voor de 
bevers worden aangewezen en dat de 
dieren uit andere plekken worden ver-
plaatst, maar ze verschillen van mening 
over de exacte invulling van dit idee. 

Leven met de bever
Dijkstra pleit ervoor in het ontwerp van 
landschap in de buurt van de keringen 
rekening te houden met het gedrag 
van de bever. “Het is een voorspelbaar 
dier. Dat werkt in ons voordeel. Op veel 
plekken kunnen we het landschap zo 
ontwerpen dat de bever genoeg plekken 
heeft om te graven en zich niet zal rich-
ten op de dijk.”
Hij denkt daarbij aan de aanleg van 
flauwe oevers en bijvoorbeeld, hoewel 
dat volgens hem niet overal zal kunnen, 
aan het opwerpen van grondterpen. Bij 
hoogwater vlucht de bever en deze ter-
pen bieden dan beschutting. Is de terp 
dichterbij en even hoog als de kering, 
dan heeft het dier, denkt Dijkstra, geen 
reden meer om naar de kering te gaan. 
Maar hij denkt ook aan meer innovatieve 
methodes als drijvende hoogwater-
vluchtplaatsen, die dag en nacht in het 
territorium van de bever liggen en met 
een ketting aan de waterbodem vast 
 zitten. Of aan hoogwatervluchtplaats 
aanleggen in de kering zelf, met behulp 
van stalen damwanden. “Dat kan niet 
overal. Waar dat niet kan, ben je ge-
dwongen in te grijpen als de veiligheid in 
het gevaar komt. Maar voor grote delen 
van het land kan het een oplossing zijn.”
En daar is haast bij, denkt Dijkstra. Ik 
pleit ervoor dat we bij iedere herinrich-

ting van een gebied, bijvoorbeeld een 
dijkverzwaring, rekening houden met 
de bever. “Hoe eerder je ingrijpt, hoe 
beter het is”, zegt Dijkstra. “Want geloof 
me, als je langer wacht wordt het alleen 
maar duurder en moeilijker. En we moe-
ten niet naïef zijn en denken dat er niks 
kan gebeuren. Zoals ik al zei: het kan 
misgaan en dat wil ik juist voorkomen. 
Gelukkig zijn steeds meer waterschap-
pen bezig met risicoanalyses.”

Keuzes maken
Moerkens zet andere accenten. Ook de 
man van de Unie van Waterschappen 
denkt dat het mogelijk moet zijn om 
plekken in te richten en aan te wijzen 
voor de bever. “Maar dat gaat niet van 
vandaag op morgen.”
Het is ook nog overal mogelijk, denkt 
Moerkens. “Wil je dan alle dijken gaan 
uitrusten met gaas en staal of beton? 
Dat is ontzettend duur. Wil je bijvoor-
beeld oevers flauwer maken, dan vraagt 
dat veel ruimte. We willen te veel in dit 
land. We willen natuur. We willen land-
bouw. We willen wonen. Maar niet alles 
kan op dezelfde plek. We zullen keuzes 
moeten maken.”  
En behalve het maken van keuzes, doet 
Moerkens nog een oproep. Hij denkt 
dat de aanpak van de bever veel meer 
integraal moet worden benaderd. “Niet 
alleen vanuit het oogpunt van natuur-
bescherming, zoals nu gebeurt, maar 
ook met oog voor waterveiligheid en de 
omgeving. De beverproblematiek moet 
hoger op de agenda.”•

16 I
Advertentie(s)

WORDT DE BEVER DE NIEUWE WOLF?

Dolf Moerkens

Vilmar Dijkstra 

We willen natuur. We willen landbouw. 
We willen wonen. Maar niet alles  

kan op dezelfde plek’

‘

Wageningen, T 0317 419 144, info@albersalligator.com, www.albersalligator.com
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Je bent gedreven door techniek. Maar je wilt meer 
betekenen. Alles wat we bij Waterschap Drents 
Overijsselse Delta (WDODelta) doen, is gericht op 
het beheer van water. We verbinden wonen, werken 
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al Kamala Harris van de partij 
zijn in New York? Er is nog 
geen garantie maar daar zet 
Henk Ovink wel op in. “Haar 
aanwezigheid is belangrijk om 
water wereldwijd hoger op de 

politieke agenda te krijgen. Want dat is 
echt nodig. Harris is als Amerikaanse 
vicepresident de kampioen van water-
zekerheid. Zij komt uit het met droogte 
kampende Californië en weet alles van 
het belang van water.”
Ovink heeft samen met een Tadzjiekse 
collega de leiding over de organisatie 
van de UN 2023 Water Conference. 
 Tijdens het drie dagen durende samen-
zijn in maart zal water over de volle 
breedte worden behandeld, zegt Ovink. 
“De relatie wordt gelegd met andere 
thema’s als gelijke kansen voor vrou-
wen en kinderen, energie, gezondheid, 
klimaat en voedselzekerheid. Het gaat 
duidelijk om de verbindende en kataly-
serende kracht van water voor de ont-
wikkeling van duurzaamheid.”
De pijlers van het programma zijn inclu-
siviteit, integraliteit en actiegerichtheid. 
“Wij proberen iedereen erbij te betrek-
ken. Dat gaat niet vanzelf want systemen 

zijn hierop niet altijd ingericht.” Speciale 
aandacht gaat uit naar de wisselwerking 
tussen generaties, voegt Ovink eraan 
toe. “Ik weet niet of het gaat lukken 
maar onze ambitie is dat iedere wereld-
leider samen met een jeugdvertegen-
woordiger komt, liefst ook rekening 
houdend met gender. Bijvoorbeeld een 
oudere mannelijke president en een 
jonge vrouwelijke expert als tweetal.”

Eigen hoekje
Het gesprek met de watergezant vindt 
begin november plaats, wanneer hij net 
uit New York is teruggekeerd van een 
voorbereidende bijeenkomst waar de 
overkoepelende thema’s zijn vastge-
steld (zie kader Drie dagen water in de 
 schijnwerpers). Een paar dagen later 
pakt hij zijn koffer weer in om naar 
de COP27 in de Egyptische badplaats 
Sharm- el-Sheikh af te reizen. Tijdens 
deze editie van de klimaattop is voor het 
eerst een themadag aan water gewijd en 
ook verder is er een uitgebreid water-
programma. “De interesse in water 
wordt steeds groter”, aldus Ovink.
De UN 2023 Water Conference is slechts 
de tweede watertop die de Verenigde > 
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Henk Ovink over VN-waterconferentie:         

Nederland en Tadzjikistan organiseren gezamenlijk de grote watercon-
ferentie van de Verenigde Naties in maart volgend jaar, pas de tweede 
ooit. Henk Ovink zet hiermee de kroon op het werk als watergezant. De 
verbinding met andere thema’s loopt als rode draad door het program-
ma. “Wij proberen iedereen erbij te betrekken.”
TEKST HANS KLIP | BEELD ANP 

WE WILLEN ALLES 
UIT DE KAST HALEN’   

‘
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IJskoud
Nederland en Tadzjikistan zijn als verte-
genwoordigers van het Globale Noorden 
en het Globale Zuiden gevraagd om het 
treffen te organiseren. “Toen moesten 
wij aan de bak. Het is nu al twee jaar 
met een groot team keihard werken aan 
de voorbereiding.”
Ovink spreekt van een stevig partner-
schap met Tadzjikistan. “Dat land is een 
waterkampioen. Twee derde van het 
water in Centraal-Azië komt hiervan-
daan. Tadzjikistan heeft het een na 
grootste gletsjercomplex ter wereld en 
ook de grootste dam. Waterkracht zorgt 
voor 99 procent van de energie in het 
land.” Ovink zwom in een meer op 3.500 
meter hoogte. “IJskoud maar ik heb nog 
nooit zo’n blauw water gezien. De hele 
omgeving is nog puur.”

Moeilijke VN-taal
Wat is de beoogde oogst van de confe-
rentie? De uitkomst wordt officieel 
aangeduid als het verslag van een op 
overleg gericht beraad. “Dat is moei-
lijke VN-taal om te zeggen dat er geen 
gemeenschappelijke verklaring komt.  
Er wordt niet onderhandeld omdat er 
geen verdrag over water is. Wij mogen 
vanuit de organisatie wel een slotver-
klaring publiceren.”
Ovink vond dit te vrijblijvend en wilde 
meer. Zijn idee voor een mondiaal pact 
haalde het niet, want het woord pact 
lag politiek te gevoelig bij veel landen. 
Iedereen kon zich wel vinden in een 
nieuwe actieagenda voor water als be-
langrijkste resultaat van de conferentie. 
Lidstaten, belangenorganisaties, be-
drijfsleven en andere partijen worden 
gestimuleerd om op vrijwillige basis 
zich te committeren aan wereldwijde 
wateruitdagingen. “Wij streven naar 
krachtige coalities. We dragen het uit als 
een kans die één keer in het leven voor-
bijkomt. Iedereen kan een substantiële 
bijdrage leveren door concrete actie. 
Daarmee worden initiatieven als WASH 
(veilig  water, sanitatie en hygiëne voor 
iedereen, red.) enorm kracht bijgezet.”

Systeemverandering
Landen en organisaties zijn op het 
ogenblik bezig met de ontwikkeling van 
hun commitments. Ovink hoopt ook op 
initiatieven die leiden tot systeemveran-
dering. “Want op watergebied gaat het 
op onderdelen gewoon niet goed. Het 
zou mooi zijn als per thema drie à vijf 
commitments erbij zitten die mogelijk 
een ‘gamechanger’ zijn.”
Nederland heeft een eigen klankbord-
groep waaraan bedrijven, investeerders 
en ngo’s uit de watersector meedoen. 

“Wij willen de conferentie gebruiken 
om te testen of we dingen beter anders 
kunnen aanpakken om internationaal 
nog meer te bereiken. Bijvoorbeeld 
bij de programma’s Blue Deal van de 
waterschappen en WaterWorX van de 
drinkwatersector en bij de agenda voor 
klimaatadaptatie van steden. We willen 
alles uit de kast halen. Daarvoor is nu 
het moment.”•
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Ik heb nog geen idee 
wat ik ga doen en daar 
ben ik best bang voor’

‘

‘Wij streven naar krachtige coalities’

Naties ooit heeft gehouden. De vorige 
was 46 jaar geleden en daar bleef het tot 
nu toe bij. “Water is een lastig goedje”, 
geeft Ovink als verklaring. “Je kunt het 
eigenlijk over geen enkel onderwerp 
hebben zonder water erbij te halen, 
maar in de praktijk gebeurt juist het 
omgekeerde. Een deel van het pro-
bleem is dat de watersector in zijn eigen 
hoekje excellent moet zijn, maar dat dit 
bijna nooit leidt tot een grote inbreng bij 
andere thema’s.”
Verder speelt volgens Ovink mee dat 
water zich niet houdt aan grenzen. 
“Door twee derde van de landen lopen 
grensoverschrijdende rivieren en 
grondwater is eigenlijk altijd grens-
overschrijdend, behalve op de eilanden. 
Landen willen niet dat een derde partij 
zich bemoeit met onderlinge kwesties 
van waterzekerheid, zeker niet de VN of 
de Veiligheidsraad. Dat wordt gezien als 
een inbreuk op de soevereiniteit. Daar-
om is water niet geïnstitutionaliseerd 
binnen de VN. Je kunt niemand bellen 
die een mandaat heeft.”

Actiedecennium
Recent waren de geesten eindelijk rijp 
voor een herhaling, mede vanwege de 
steeds grotere effecten van klimaat-
verandering. De stoot gaf het uitroepen 
van het internationale actiedecennium 
2018-2028 voor water. De VN-conferen-
tie wordt daarom officieel geafficheerd 
als ‘midterm comprehensive review’: 
hoe staat het met de uitvoering van 
de doelen voor actie? “Het gaat in het 
decennium om het stimuleren van de 
bewustwording in de wereld van hoe 
belangrijk water voor andere thema’s is. 
De midterm review is alleen de aanlei-
ding voor de conferentie en inmiddels al 
gepubliceerd.”
Twee jaar geleden is in VN-verband de 
resolutie aangenomen om de watertop in 
maart 2023 te organiseren. Dat was van 
tevoren geen uitgemaakte zaak, vertelt 
Ovink. “De eerste plannen waren minder 
ambitieus. Het  Nederlandse  kabinet 
heeft toen besloten om in samenwerking 
met een aantal andere landen echt voor 
een conferentie te gaan. Dat is na stevige 
onderhandelingen gelukt.”

De UN 2023 Water Conference start 
op Wereldwaterdag (22 maart) en 
vindt plaats in het hoofdkwartier 
van de Verenigde Naties in New 
York. Het driedaagse programma 
bestaat uit een openings- en slot-
deel op hoog niveau, zes plenaire 
bijeenkomsten en vijf interactieve 
dialogen tussen landen. Waar-
schijnlijk krijgt de conferentie een 
hybride vorm – zowel fysiek als 
online – maar dat is nog niet zeker. 
Er worden duizenden deelnemers 
verwacht. Het is nog grotendeels 
onbekend welke regeringsleiders en 
hoogwaardigheidsbekleders aanwe-
zig zullen zijn. De komst van koning 
Willem-Alexander en premier Mark 
Rutte is wel al aan gekondigd. 

De rode draad door het  programma 
zijn vijf overkoepelende thema 
waarin de relatie met andere secto-
ren en belangen centraal staat:

• water voor gezondheid;
• water voor ontwikkeling;
• water voor klimaat, weerbaarheid 

en de omgeving;
• water voor samenwerking;
• water actiedecennium.
 
Bij ieder thema wordt de link gelegd 
met het Global Acceleration Frame-
work voor het zesde duurzame ont-
wikkelingsdoel (toegang tot schoon 
drinkwater en sanitatie). Rondom 
de conferentie zijn er ook allerlei 
nevenevenementen.

DRIE DAGEN WATER IN DE SCHIJNWERPERS

LAATSTE KLUS

Henk Ovink trekt als Neder-
lands watergezant sinds acht 
jaar over de wereld om het 
belang van waterzekerheid, 
waterduurzaamheid en wa-
terveiligheid te promoten en 
aan oplossingen bij te dragen. 
“Ik heb mijn hart verpand aan 
deze opgave.” De VN-water-
top in maart is een van zijn 
grootste klussen en tevens 
zijn laatste. “Het wordt een 
mooie afsluiting want aan het 
eind van de maand neem ik 
afscheid als watergezant.”
Na de conferentie volgt het 
grote zwarte gat, zegt Ovink. 
“Ik heb nog geen idee wat ik 
ga doen en daar ben ik best 
bang voor. Maar stilzitten zal 
ik niet want daar ben ik erg 
slecht in.” Of er een opvolger 
komt, weet hij niet. “Het is 
aan de betrokken ministe-
ries of zij een vervolg aan 
het  watergezantschap willen 
geven. Daar hoop ik natuurlijk 
wel op. Ons land had hier-
mee de primeur en dat heeft 
navolging van verschillende 
andere landen gekregen.”

Landen willen niet dat een derde partij 
zich bemoeit met onderlinge kwesties van 
waterzekerheid, zeker niet de VN of de 
Veiligheidsraad’

‘
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oekt en gij zult vinden’. Een wijsheid 
die ook opgaat voor vreemde stoffen 
in water. Met de komst van steeds 

betere analysetechnieken ontdekten 
we sinds de jaren tachtig steeds meer 
nieuwe verbindingen in de Rijn en Maas 
en soms in het drinkwater zelf. Lompere 
industriële organische verontreinigingen 
als PAK’s en PCB’s waren destijds al goed 
in beeld en bleken gelukkig goed te zuive-
ren, maar met het bredere analysespec-
trum kwamen ook de lastig verwijderbare 
mobiele en polaire stoffen in beeld. 

Hoofdpijndossiers, waar Diclofenac 
eerder het probleem dan de oplossing 
was. Na het klassieke bestrijdingsmid-
del Bentazon volgden in mijn tijd: AMPA, 
EDTA, MTBE, diglyme, medicijnresten, 
1,4 dioxaan, pyrazool, PFAS…. Een lange 
reeks van ‘stofjes van het jaar’ met vaak 
allerlei even vervelende broertjes. Mijn 
drinkwaterdirecteur riep wel eens: “Hou 
eens op met zoeken naar problemen, 
bedenk eens een oplossing!” Maar dit 
bleek taai.  

Inzichten ontstaan vaak in  onverwachte 
hoeken en op het snijvlak van twee 
 werelden. De weg uit deze repeterende 
problematiek werd ruim tien jaar terug 
door het Umwelt Bundesamt (het Duitse 
RIVM) geschetst. Vijf jaar geleden heeft 
deze routekaart definitief vorm gekregen, 
en afgelopen jaren is door taai volhou-
dende wetenschappers de oversteek 

gemaakt van de 
wetenschap naar 
het (Europese) 
beleid, met steun 
van ‘ons’ RIVM. Als 
er een Nobelprijs 
komt voor praktisch 
waardevol onder-
zoek en doorzet-
tingsvermogen 
kan die naar deze 
experts. 

Kerngedachte is dat als stoffen  volgens 
benoemde criteria Persistent (ze breken 
niet af), Mobiel (ze gaan overal door-
heen) en Toxisch (giftig) zijn, en dus een 
 bedreiging kunnen vormen voor het 
drinkwater, dat we deze PMT-stoffen 
Europees het label ‘Zeer Zorgwekkend’ 
geven en de emissies naar het milieu 
beperken. Het geraamte van de hiervoor 
nodige Europese regelgeving is er al, 
maar op verschillende, door de experts 
aangewezen, plekken moeten nog haak-
jes worden ingebouwd en schakeltjes 
omgezet. 

Het komende jaar wordt beslissend. 
Blijven we van stof naar stof hobbelen, 
of pakken we het probleem aan bij de 
wortels? In de geest van het WK voetbal: 
de wetenschap heeft de bal klaargelegd, 
nu is het aan de Nederlandse en Europe-
se beleidsmakers om deze voorzet in te 
koppen en de voorgestelde wijzigingen te 

omarmen (voor de liefhebbers: verbete-
ringen in de EU CLP/REACH-verordening 
en EU Richtlijn Industriële Emissies). Als 
we met elkaar deze unieke kans zouden 
kunnen verzilveren, waar meer dan tien 
jaar persistent volhouden en gesprekken 
aan vooraf is gegaan, zou dat een enorme 
stap voorwaarts zijn. Voorbij het terugke-
rende stofje van het jaar. De waterwereld 
wacht met spanning. 

Harrie Timmer is geohydroloog
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n het Limburgse Geuldal worden oude drainage-
buizen verwijderd. Het ontwateringstelsel voert 
het water versneld af en daar wil Natuurmonu-

menten, eigenaar van het gebied, vanaf. Herstel 
van sponswerking van de bodem draagt bij aan een 
klimaatrobuust Geuldal, waar de natuurorganisatie 
naar streeft om de gevolgen van klimaatverandering 
beter het hoofd te kunnen bieden. 
De watersnood in Limburg vorig jaar juli maakte 
duidelijk dat het roer om moet, schrijft Natuurmonu-
menten. En dat betekent: water langer vasthouden en 
afstromend water vertragen. 
In opdracht van de natuurorganisatie onderzocht 
 Bureau Stroming in hoeverre natuurlijke maatregelen 
daaraan kunnen bijdragen. Het adviesbureau stelde 
vast dat tijdens de watervloed zo’n 1.000 hectare in 
het Geuldal onder water stond. Daardoor kon zeer 
veel water (ongeveer 50 procent van wat onderweg 
was) worden geborgen en vertraagd, staat in het on-
derzoeksrapport. “Hierdoor liepen de waterstanden 
stroomafwaarts niet verder op. Zonder deze buffe-
rende werking van het Geuldal was de waterstand in 
Valkenburg en Meerssen nog veel hoger geweest.”
Conclusie van de studie was: natuurlijke klimaat-
buffers leveren een belangrijke bijdrage aan het 
opvangen van water en beperken de omvang van 
 overstromingen stroomafwaarts. Om de bufferfunc-
tie van het Geuldal nog verder te versterken beval 
Bureau Stroming onder meer aan de drainage te 
verwijderen.
En zo geschiedt. ARK Natuurontwikkeling is in 
november begonnen met het verwijderen van buizen 
langs de Geul en zijbeken, zoals de Mechelderbeek 
en Klitserbeek. Omdat nooit is vastgelegd waar 
drainagesystemen in de grond zitten, is niet precies 
duidelijk wat aangetroffen wordt, schrijft Natuur-
monumenten. Wel is duidelijk dat het om veel kilo-
meters gaat. 
Sommige oudere buizen liggen al een eeuw in de 
grond. Ze werden gelegd om natte graslanden ge-
schikt te maken voor de landbouw en het teeltseizoen 
te verlengen. Die ingreep moet nu ongedaan worden 
gemaakt ten behoeve van de natuur die gebaat is 
bij meer water in bodem, zeker ook in tijden van 
droogte. 
De drainagesystemen voeren behalve regenwater 
ook kwelwater af en dat grondwater is belangrijk 
voor de voeding van de natuur in de lagere gedeel-
ten, schrijft Natuurmonumenten. Planten die goed 
gedijen op het kalk- en ijzerrijke kwelwater en in een 
natte  omgeving zijn de veldrus, echte dotterbloem, 
adderwortel, beekpunge, moerasspirea, moeras- 
vergeet-mij-nietje, echte koekoeksbloem, watermunt 
en kattenstaart, aldus de natuurorganisatie.
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het gebied van afvalwaterbehandeling, drainage, grond- en 
regenwaterbeheer, leidingsystemen, riolering, pompen en 
gemalen. Het ook nieuwe Waterbouwplein (hal 1) geldt als ont-
moetingsplek voor alle waterbouwbedrijven (groot en klein), 
die zich onder andere bezighouden met civiele kunstwerken, 
landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, construc-
tieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. 
Nieuw op de beurs is ook de Klimaatzone, waar de focus ligt 
op oplossingen voor wateroverlast, hittestress en droogte.

Kennisprogramma
Het kennisprogramma van InfraTech is toegespitst op  actuele 
trends binnen de infrastructuur. En dat zijn: ‘Mobiliteit en 
Logistiek’; ‘Vervanging en Renovatie’; ‘Digitale Infra’; ‘Human 
Capital’ en ‘Klimaat en Verduurzaming’. Vooral het laatste 
 thema zal veel aandacht krijgen, schetst de beursorganisator. 

Innovatieprijs
Tijdens de beurs worden de InfraTech Innovatieprijzen uit-
gereikt. Met de verkiezing stimuleert InfraTech innovatieve 
ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren 
en verduurzamen van infrastructuur. De InfraTech Innovatie-
prijzen zijn ingedeeld in drie categorieën: productinnovatie, 

procesinnovatie en duurzame samenwerking. In alle drie de 
categorieën zal de jury er dit jaar extra op letten of een innova-
tie bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. De genomineerde 
bijdragen worden begin december bekend gemaakt. 

Career Lounge 
Nieuw tijdens InfraTech 2023 is ook de Infra Career Lounge 
(19 januari) met Meeting Points, waar exposanten in contact 
komen met studenten en young professionals en omgekeerd.•

e beurs (17 t/m 20 januari) heeft vijf hoofdthema’s 
en dat zijn ‘Mobiliteit en Logistiek’; ‘Vervanging 
en  Renovatie’; ‘Digitale Infra’; ‘Human Capital’ en 
 ‘Klimaat en Verduurzaming’. Vooral het laatste thema 
zal veel aandacht krijgen, schrijft de beursorgani-

sator, die met de 15e editie flink wil bijdragen aan het halen 
van duurzaamheidsdoelen en de realisatie van ‘een circulaire 
infrasector, emissiereductie en de energietransitie’. “We lopen 
achter op de doelen uit het Klimaatakkoord (49 procent minder 
CO2-uitstoot in 2030), de energie- en grondstoffenmarkt zijn 
ernstig verstoord en infra- en bouwprojecten staan onder druk, 
niet in de laatste plaats vanwege de stikstofcrisis.”
De Nederlandse economie - en dus ook de infrabranche - 
moet in 2050 volledig circulair zijn. Rijkswaterstaat, samen 
met de gemeente Rotterdam gastheer van de beurs, wil al in 
2030 klimaatneutraal en circulair werken. En ook provincies, 
gemeenten en waterschappen hebben vergaande ambities 
die de werkwijze van de Nederlandse infrabranche voorgoed 
zullen veranderen, stelt de beursorganisator.

Watersector
De watersector grijpt Infratech aan om zich te tonen. De Unie 
van Waterschappen is strategisch partner en op het Water-
schapsplein (hal 6) zijn alle 12 hoogheemraadschapen en wa-
terschappen vertegenwoordigd. Gedurende 4 dagen wordt op 
het plein een programma met wisselende thema’s, sprekers, 
workshops en bijeenkomsten afgewerkt. Aan de orde komen 
onder meer projecten uit Hoogwaterbeschermingsprogramma 
met aansluitend een zogeheten beurssafari langs bedrijven 
die met de waterschappen aan deze HWBP-projecten werken. 
Ook willen de waterschappen het gesprek aangaan met de 
markt over de ‘duurzame realisering’ van nieuwe ‘circulaire en 
duurzame projecten’, maar ook over vervangings- en renova-
tieopgave van gemalen, bruggen en sluizen. Voorts willen ze 
zich als aantrekkelijke werkgever presenteren, met hbo- 
studenten van de Haagse Hogeschool en Van Hall Larenstein 
als genodigde bezoekers. 
‘De markt’ waarmee de waterschappen in gesprek willen is 
ruimschoots aanwezig. Op de beursvloer staan exposanten op 
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Infratech beleeft in januari 2023 zijn 15e editie. De tweejaarlijkse beurs heeft als thema ‘Move Forward’,  
een verwijzing naar de grote uitdagingen waar ook de infrasector voor staat. De beursvloer is opgedeeld in 
vier thema’s, waarvan water & riolering er één is. Nieuw zijn het Waterbouwplein, het Waterschapsplein en 
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BEURSINFO

De beurs in het Rotter-
damse beurscomplex 
Ahoy is een platform voor 
Nederlandse infraprofes-
sionals uit de gehele keten. 
Daaronder ook medewer-
kers van waterschappen, 
drinkwaterbedrijven, 
aannemersbedrijven en 
landelijke, provinciale en 
lokale overheden. 
De beursvloer van Infra 
Tech is opgedeeld in 
verschillende thema’s die 
allemaal een segment 
binnen de infrastructuur 
vertegenwoordigen. In hal 
1 staat het thema Infra cen-
traal, in hal 2 en 4 Water & 
Riolering, in hal 5 Open bare 
Ruimte & Mobiliteit en in 
hal 6 Infra & Innovatie.
In 2021 moest InfraTech 
door de coronabeperkin-
gen zijn toevlucht nemen 
tot een digitale versie. 
Meer dan 4.000 bezoekers 
bezochten de beurs op het 
 digitale platform, zo telde 
de organisator. In 2019 
trok de beurs circa 22.000 
bezoekers beurscomplex 
Ahoy met zo’n 600 expo-
santen. Voor de 15 editie 
verwacht de organisatie 
een bezoekersaantal dat 
gelijk is aan dat van 2019.

CONGRES BOUWEN IN 
WATER

Tijdens InfraTech 2023 
wordt 19 januari het 
congres Bouwen in water 
gehouden. Het symposium 
behandelt de bouw en in-
richting van een industrieël 
energie-eiland in of nabij 
de monding van de Wester-
schelde. Bij het ontwerp 
van het eiland wordt ook 
gekeken naar een water-
kerende functie, met 
daarbij oog voor de toegan-
kelijkheid van de Wester-
scheldehavens en een 
tweede Noord-Zuid-ver-
binding. Het symposium 
is bedoeld om ideeën te 
presenteren, kennis uit 
te wisselen en meningen 
te sonderen over een op 
termijn noodzakelijke slim-
me herinrichting van de 
Westerschelde. ‘Bouwen in 
Water’ is een voortzetting 
van het eerdere congres 
World Water Works, dat op 
maart 2016 plaatshad in 
Antwerp Expo.



bedienen van verschillende vormen 
van energieopslag. Dat kan een lagere 
netaansluiting zijn, het verhogen van 
het eigen verbruik op een locatie tot 
load balancing. AquaBattery kan zoveel 
verschillende applicaties bedienen. Het 
is maar net op welke je je gaat focussen 
om winst te behalen. Dat bepaalt de 
rendabiliteit van het project.”
AquaBattery werkte eerder pilots af op 
containerformaat in Delft, Gorinchem 
en Italië. Voor het energie-eiland is 
het zaak om verder op te schalen, zegt 
Goosen. “Om energie op te wekken 
hebben we membranen nodig. We zijn 
continue bezig om dat soort elementen 
goed werkend te krijgen tegen betaal-
bare prijzen.” 

Kustbescherming
Naast energieopslag moet het eiland 
ook bijdragen aan een verbeterde kust-
bescherming. Door de positie van het 
eiland komen Zeeuws-Vlaanderen en 
Walcheren meer in de luwte te liggen. 
Ingenieursbureau Svašek Hydraulics, 
gespecialiseerd in hydrodynamica, 
sedimenttransport en morfologische 
 bodemontwikkeling, adviseerde het con-
sortium. “Hoewel het een kunstmatig 
eiland wordt, past het wel in de omge-
ving”, zegt Bas van Leeuwen, adjunct- 
directeur Svašek Hydraulics. 
“In de omgeving ontstaan vaker eilanden 
op een natuurlijke manier. Bij laagtij 
valt het gebied momenteel net niet 
droog. Vroeger lag op dezelfde plek in 
de buitendelta ook een eiland. Maar er 
is een hoop dynamiek verdwenen omdat 
de vaargeulen, die zo’n 15 tot 20 meter 
diep zijn, in stand en op diepte worden 

gehouden. Toch is het daarom niet 
onlogisch om in dit ondiepe gebied een 
eiland te creëren.” 
In het voorlopig ontwerp is het  eiland 
van zand en slib uit de omgeving 
gebouwd, waarbij er nog geen harde 
elementen in de wering voorzien zijn. 
Dit brengt risico’s met zich mee, zegt 
Van Leeuwen. “Natuurlijke eilanden zijn 
heel dynamisch. Als je infrastructuur 
gaat aanleggen, moet een eiland stabiel 
zijn. Bovendien wil je het zand niet in de 
vaarroutes hebben. Dat is op te lossen 
door de oriëntaties goed te kiezen. 
Wanneer de weerszijden natuurlijk en 
dus dynamisch blijven, is dat spannend, 
want dan krijg je geheid verliezen. Ik zou 
pleiten voor een oplossing zoals Maas-
vlakte 2. Door één zijde of beide zijden 
te ankeren met steen en de wering zelf 
zandig te laten.” Aan de achterzijde 
van het eiland oppert Van Leeuwen 
kwelders. Svašek Hydraulics heeft daar 
ervaring mee. “Als je dammen aan-
legt gaat het minder stromen, krijg je 
sedimentatie en rijke slibgronden waar 
allerlei vogels op afkomen.” 

Antwerpse scheepvaart
Met een dreigende zeespiegelstijging 
in het vooruitzicht, moet het eiland ook 
voor meer kustbescherming zorgen. 
Volgens Van Leeuwen is dat zeker 
mogelijk maar ook complex. “Door-
dat het Schelde-estuarium verdiept is 
door natuurlijke processen en voor de 
Antwerpse scheepvaart, slingert de 
getijslag verder naar binnen. Zo is de 
getijslag bij Antwerpen 1,5 meter groter 
dan bij Vlissingen. Met een eiland in de 
monding kan gespeeld worden met de 

effectieve lengte van het estuarium en 
de resonantie. Je moet erop letten dat 
je het niet erger maakt. Men zegt vaak: 
leg allemaal eilanden voor Nederland, 
want dan is het land veiliger. Dat is niet 
automatisch zo. Daar moet je flink aan 
rekenen, maar er liggen zeker kansen.”
Om antwoorden te krijgen op deze 
vragen, is een haalbaarheidsstudie 
nodig. Tot dusver is dat er nog niet van 
gekomen. Goosen: “Er moeten bepaalde 
technische aspecten getest worden op 
kleine schaal. Vervolgens zouden we 
steeds groter kunnen testen. Misschien 
zijn er wel vier opschalingsfases nodig.” 
Van Leeuwen gelooft wel in het idee en 
zou er graag aan willen rekenen. “Hoe 
kun je het eiland zo ontwerpen dat de 
zandverliezen minimaal zijn? Ik denk dat 
het succesvol kan zijn. Als Nederland 
moeten we ook eens iets durven.”•

ederLand Boven Water, een 
publieke kenniscoöperatie 
voor gebiedsontwikkeling, 
schreef in 2017 de prijs-
vraag Energielandschap van 
de Toekomst uit. De vraag? 

Ontwerp inspirerende en uitvoerbare 
ideeën op het gebied van duurzame 
energie voor drie specifieke gebieden, 
waaronder de Zeeuwse Delta. Uit de in-
zendingen selecteerde de jury drie visies 
voor dit Natura2000 gebied. Het plan 
Zeeland ademt! van Liandon Energy 
Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, 
Adviesbureau Haver Droeze, Energy 
Indeed, Feddes Olthof Landschapsarchi-
tecten eindigde als tweede én kreeg een 
eervolle vermelding. 
Het consortium bedacht een eiland, 
gesitueerd in een driehoek tussen 
Vlissingen en Breskens in het oosten, en 
Zoutelande en Cadzand in het westen - 
ook wel Vlakte van de Raan genoemd. 

Het dient als energieopslag voor de 
windmolenparken, iets verderop in de 
zee. Daarnaast zijn er in het midden 
van het eiland, in de luwte, honderden 
 zonnepanelen bedacht en moet dit atol 
een nieuw habitat worden voor flora & 
fauna. 

Energieopslag tot 168 uur
Het idee is om de zonne- en wind-
molenenergie onder water op te slaan 
in grote zakken van AquaBattery. Deze 
zakken vormen een energievoorraad 
voor de dagen dat er onvoldoende wind- 
en  zonne-energie wordt opgewekt en 
zijn een opslagplek wanneer er sprake 
is van overtollige stroom. “Accu’s zijn 
kostbaar en beschikken slechts over een 
opslagcapaciteit tot een paar uur”, ver-
telt Emil Goosen, COO bij  AquaBattery. 
“AquaBattery is een duurzame flow 
batterij, die is ontworpen voor energie-
opslag tot 168 uur.”

De ‘zeewaterbatterijen’ bestaan uit drie 
typen reservoirs en membraanstacks. 
“In de membraanstacks wordt zoet- en 
zoutwater omgezet in licht zuur en 
- basisch water, wat terug wordt geleid 
naar de reservoirs. Tijdens het laden 
wordt het water zuurder en basischer, 
tijdens het ontladen zoeter en zouter”, 
zegt Goosen. Het eiland moet ongeveer 
300 gigawattuur opslaan. Het consor-
tium verwacht dat Zeeland in 2050 onge-
veer 900 gigawattuur opslagcapaciteit 
nodig heeft om windstille en bewolkte 
perioden te kunnen overbruggen. Twee 
derde daarvan is bestemd voor de 
 industrie, de rest voor huishoudens. 
Een belangrijk component van de 
AquaBattery: de houdbaarheid van de 
batterij, vertelt Goosen. “De design 
focus is twintig jaar. Deze investering 
verdient zichzelf terug op basis van het 
aantal applicaties aan opslag waarin 
voorzien wordt. Dit gebeurt door het 
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Het Energie-Eiland: een oplossing voor energieopslag en de zeespiegelstijging? Als het aan de Zeeuwse 
 Milieufederatie ligt, wordt er in de monding van de Westerschelde een atol gerealiseerd met ruimte voor 
energieopwekking, -opslag en natuurontwikkeling. Twee watertechnologiebedrijven dachten mee op 
conceptueel niveau. TEKST RENS NIJHOLT | BEELD ZEELAND ADEMT!
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EEN ENERGIE-EILAND IN DE MONDING 
VAN DE WESTERSCHELDE

CONGRES OP INFRATECH

Tijdens de beurs InfraTech 2023 
(19 januari) zal voor de eerste 
keer het congres ‘Bouwen in 
Water’ worden gehouden. 
De bijeenkomst richt zich op  
een ‘slimme herinrichting van 
de Westerschelde’. De bouw van 
een nieuw ‘waterbouwkundig 
meesterwerk’ in de monding 
van de Westerschelde bestaan-
de uit een multifunctioneel 
‘eiland’ met een waterkering is 
een mogelijkheid.

Emil Goosen

Bas van Leeuwen
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Het energie-eiland geldt als de eerste van een reeks van eilanden in de voordelta

Een impressie van het energie-eiland
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e omschrijft zichzelf als een 
missionaris. Overtuigd van 
het belang van haar onder-
neming en dagelijks bezig om 
ook anderen daarin mee te 
nemen. Sabine Stuiver praat 

snel en veel, op een manier die weinig 
tegenspraak duldt. Samen met haar 
man Arthur Valkieser richtte zij in 2015 
Hydraloop op. Hun vertrekpunten: een 
waterrecyclingapparaat voor in huis op 
de markt brengen, dat er goed uitziet en 
laag in onderhoud is. 
Het begon klassiek pionierderig, met 
3 mensen in een garage – Valkieser, 
Stuiver en een softwareontwikkelaar. 
Inmiddels hebben ze bijna 50 medewer-
kers, een hoofdkantoor in Leeuwarden, 

dependances in de Verenigde Staten, 
Dubai, Australië en Canada en 130 part-
ners in 50 landen die Hydraloops ver-
kopen, installeren en onderhouden. Ook 
won het bedrijf meerdere internationale 
innovatieprijzen. “Maar”, benadrukt 
Stuiver, “we zijn er nog lang niet. Ons 
doel is dat een waterrecyclingsysteem 
een standaardonderdeel wordt in alle 
nieuwbouw ter wereld.”

Circulair, niet lineair
Het idee van hergebruik van huishou-
delijk water is even simpel als doel-
treffend. Maar liefst 70 procent van het 
Nederlandse drinkwater wordt gebruikt 
door huishoudens. Gemiddeld gebrui-
ken we per persoon 120 tot 130 liter > 

Z

Sabine Stuiver (Hydraloop):         

Op onze steeds warmere planeet neemt waterschaarste toe. Onder-
tussen verspillen de mensen thuis hartstikke veel drinkwater. Eén en 
één is twee, dachten ze bij Hydraloop en ontwikkelden een recycling-
systeem voor het grijze water in huis. Medeoprichter Sabine Stuiver 
over de ambities van het bedrijf uit Leeuwarden. ‘Binnen tien jaar moet 
dit de norm zijn.’ TEKST DORINE VAN KESTEREN 

HERGEBRUIK VAN 
WATER IN HUIS IS 
EEN NO-BRAINER’    

‘
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drinkwater per dag. Daarvan drinken we 
er maar 2: de rest verdwijnt via was-
machine, douche en toilet in het riool. 
Dag schaars, kostbaar drinkwater waar-
voor zoveel inspanningen zijn geleverd. 
Stuiver: “Dit is sowieso al onzinnig, 
maar helemaal in een tijd waarin de 
hoeveelheid zoetwater op aarde onder 
druk staat. Grondwaterstanden dalen, 
meren drogen op, er stroomt minder 
water door de rivieren en we hebben 
te maken met verzilting en zakkende 
grondwaterpeilen. Daar komt bij dat de 
vraag naar drinkwater stijgt omdat de 
wereldbevolking groeit. 
Toegespitst op Nederland: in 2050 zijn er 
naar verwachting 22 miljoen inwoners. 
Reken dus maar uit hoeveel meer water 
wij nodig hebben in 30 jaar tijd. Kunnen 
we dit oplossen door meer drinkwater 
te produceren en te distribueren? Dat 
is een lineaire benadering. Veel beter 
is het om circulair te denken en het 
huishoudelijk water opnieuw te gebrui-
ken. Met de Hydraloop kunnen huis-
houdens van vier personen jaarlijks tot 
80.000 liter water recyclen en 45 procent 
besparen op hun waterverbruik.” 

Amerikaanse koelkast 
Kortgezegd werkt het als volgt: een 
Hydraloop vangt het grijze water op van 
douche, bad en wasmachine en het con-
denswater van droger, airconditioning en 
warmtepomp, haalt vuil, zeep en  andere 
deeltjes uit het water en stuurt het dan 
naar de wasmachine of het toilet, om 
daar opnieuw te worden gebruikt. De 
reinigingscyclus duurt zeven uur, via 
onder meer sedimentatie, (dissolved air) 
flotatie, aërobe bioreactie en desinfectie 
met uv-licht. 
Het meest verkochte model is  ongeveer 
even groot als een Amerikaanse koel-
kast. Daarnaast bestaan er grotere 
versies, die kunnen worden ingezet in 
bijvoorbeeld studentenhuizen, hotels en 
sportcomplexen. In januari presenteert 
Hydraloop de nieuwste aanwinst: een 
model waarin het spoelsysteem van het 
toilet is geïntegreerd. “Dan zit ‘ie in de 
wand en neemt geen ruimte in beslag. 
Daarmee openen we een markt die we 
tot nu toe niet goed konden bedienen, 

die van de tiny houses en tweepersoons-
appartementen.”

Voor gerecycled grijs water is een aparte 
leiding nodig, zodat het niet vermengd 
raakt met het drinkwater. Installatie van 
een Hydraloop is dus het gemakkelijkst 
bij nieuwbouw of totaalrenovatie. In 
bestaande woningen pas je immers niet 
zomaar het leidingwerk aan. Maakt dat 
het bereik niet wat klein?
“Elke woning, elk gebouw, wordt tussen 
nu en tien, twintig of dertig jaar wel een 
keer verbouwd. En mensen die alleen 
hun badkamer verbouwen, kunnen het 
nieuwste model straks gemakkelijk 
aanbrengen voor de watercyclus in die 
ene ruimte. Bovendien: het kabinet 
wil tussen nu en 2030 900.000 nieuwe 
 woningen bouwen. Dat is 10 procent 
van de huidige woningvoorraad en een 
enorme kans om waterbewust te gaan 
bouwen. Wij zeggen: maak binnen 
10 jaar voor elk nieuwbouwhuis een 
 waterrecyclingsysteem verplicht en 
leg nu al in nieuwbouwprojecten alle 
leidingen op de juiste manier aan. Dan 
is aansluiting op een later moment 
eenvoudig.” 

Daarvoor moeten het Bouwbesluit en 
Drinkwaterbesluit worden aangepast.
“Wij zijn druk aan het lobbyen om dat 
voor elkaar te krijgen. Met de expert-
groep ‘Expertgroup Circulair Water-
gebruik’, waarin zeventien Nederlandse 
bedrijven zitten die technologische 
oplossingen vermarkten voor het her-
gebruik van water in huizen en gebou-
wen, hebben we dit najaar een brief 
geschreven aan de ministers Harbers 
(IenW), De Jonge (Wonen) en Jetten 
(Klimaat). Ook op Europees en mondiaal 
niveau brengen wij onze boodschap voor 
het voetlicht. 
De crux is dat we meerdere soorten 
water moeten gaan onderscheiden en 
benoemen. Het water dat wordt op-

gevangen uit het doucheputje en de 
wasmachine, heet grijs water. Als het is 
gereinigd, is het geen grijs water meer, 
maar ook geen drinkwater. Laten we 
deze tussencategorie een naam geven, 
een bestemming en een kwaliteitseis. Er 
is al een Europese kwaliteitsstandaard 
voor gerecycled water, vergelijkbaar met 
de kwaliteit van zwemwater in Neder-
land. Hydraloop voldoet daaraan. Ook 
aan de Amerikaanse eisen overigens, 
die nog hoger liggen. Deze certificering 
waarborgt de veiligheid en kwaliteit van 
het gerecyclede water in huis.”    

Vewin, de vereniging van waterbedrijven, 
pleit alleen voor hergebruik van regen-
water in nieuwbouwwoningen. 
“Uit onderzoek blijkt dat de hoeveel-
heid regenwater die via het dak van 
een woning kan worden opgevangen, 
slechts voorziet in een kwart van de 
totale watervraag van een huishouden. 
De rest komt dan dus alsnog van het 
leidingwater. Alleen als je op wijkniveau 
kijkt en ook het water meeneemt dat op 
ander verhard oppervlak (wegen, par-
keerplaatsen) valt, is dat anders. Het is 
dus beter om een combinatie te maken 
en zowel huishoudelijk als regenwater 
opnieuw te gebruiken. Vang het regen-
water op voor gebruik in de tuin en 
hergebruik het huishoudelijk water in 
huis.”

Gaat die wetswijziging er komen?
“Daar ben ik van overtuigd. We zien het 
elders ook gebeuren, zoals bijvoorbeeld 
in Zuid-Engeland en in Sydney. Het is 
ook bijna een no-brainer. Al dat water 
dat eerst wordt gereinigd, gepompt naar 
de woningen en vervolgens maar één 
keer wordt gebruikt… Hydraloop maakt 
de watercyclus heel kort: in plaats van 
dat het water naar elders moet worden 
getransporteerd om te worden gezui-
verd, houd je het binnen vier muren.”

Uw bedrijf haalt meer dan 80 procent van 
zijn omzet uit het buitenland. Komt dat 
doordat het drinkwater in Nederland zo 
goedkoop is en er hier geen financiële 
prikkel is een Hydraloop aan te schaffen?
“De meeste mensen kijken primair 
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naar hun portemonnee, dat klopt. Ik 
verwacht wel dat de drinkwaterprijzen 
in  Nederland gaan stijgen, ook omdat 
dit noodzakelijk is om te komen tot 
zuiniger watergebruik en meer be-
wustzijn. Wij pleiten al jaren voor het 
Vlaamse systeem, met een laag tarief 
voor de basisbehoefte en een duurder 
comforttarief daarboven. Ook educatie 
is belangrijk om mensen de waarde van 
water te doen inzien. Ze doen de kraan 
open en het spuit eruit, het is goedkoop 
en ook nog eens van topkwaliteit; maar 
weinig Nederlanders beseffen dat de 
bron niet oneindig is. 
Onze expertgroep adviseert de overheid 
om de aanleg van waterrecyclingsys-
temen te stimuleren met subsidies en 
btw-teruggave, net als bij warmtepom-
pen en zonnepanelen. De goedkoopste 
Hydraloop kost 3.500 euro, los van de 
bijkomende bouw- en breekwerkzaam-
heden. De terugverdientijd is zo’n 5 jaar, 
als ik ervan uitga dat het water jaarlijks 
5 procent duurder wordt. Daarbij neem 
ik ook mee dat een gezin van 4 perso-
nen 600 kWh aan energie bespaart met 
ons systeem, onder meer doordat de 
restwarmte van het afvalwater wordt 
afgegeven aan de woning.” 

Hydraloop beperkt zich niet tot de ge-
bouwde omgeving: jullie vinden dat de 
héle watercyclus op de schop moet.  
“Wij zien afvalwater niet als afvalpro-
duct, maar als alternatieve waterbron. 
Nu het grond- en oppervlaktewater 
schaars worden, ontkomen we er niet 
aan om afvalwater in de rioolzuivering 
te recyclen tot drinkwater. De tech-
nieken zijn er om een extra stap toe te 
voegen aan het zuiveringsproces, zoals 
dat bijvoorbeeld al gebeurt in Israël en 
Singapore. Dit is een betere weg dan het 
ontzilten van zeewater, dat ongelooflijk 
veel energie kost en schadelijk is voor 
het milieu. Het zou mooi zijn als er 
een Europese langetermijnvisie op dit 
gebied kwam.”
 
U maakt een strijdbare indruk. Waar 
komt dat vandaan? 
“Het leven is niet alleen consumeren en 
nemen, maar ook teruggeven. Zeker als 

je het goed hebt, zoals wij. Natuurlijk 
is het lang niet altijd gemakkelijk: ons 
bedrijf is een rubberbootje dat de mam-
moettanker van overheden en samen-
leving van richting wil doen veranderen. 
Maar ik merk dat die tanker langzaam-
aan zijn koers verandert. Het besef daalt 
in dat we moeten stoppen met praten 
en nu eindelijk gewoon moeten gaan 
dóen. Het is niet zo dat een duurzame 

wereld niets kost, maar die investerin-
gen betalen zich terug. Alleen al omdat 
je dan miljardenschades vermijdt door 
droogte, overstromingen, bosbranden 
en uitputting van grondstoffen. Het is 
heel simpel: we onttrekken meer water 
aan de aarde dan de regen kan opvan-
gen. Als we nu niet ingrijpen, dan komt 
de watervoorziening voor toekomstige 
generaties in gevaar.”•

SABINE STUIVER 
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Ons doel is dat een 
waterrecyclingsysteem 
een standaardonderdeel 
wordt in alle nieuwbouw 
ter wereld’

‘

Ons bedrijf is een rubberbootje dat 
de mammoettanker van overheden 
en samenleving van richting wil doen 
veranderen’

‘
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Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft de 
biologische rioolwaterzuivering in Panheel 
officieel in gebruik genomen. De zuivering 
is evenals de nieuwe rwzi in Stein volgens 
het Verdygo-concept gebouwd. De beide 
Verdygo-installaties zijn voorzien van de 
Nereda-technologie.

De rwzi’s in Panheel en Stein zijn respectie-
velijk de zesde en zevende in Verdygo-stijl, 
een door WBL ontwikkelde modulaire 
bouw- en ontwerptechniek voor rwzi’s. 
Verdygo-bouw maakt maatwerk op de rw-
zi-locaties mogelijk en geldt als een compact 
concept voor een duurzame zuivering.
Beide biologische zuiveringen zijn in korte 
tijd gebouwd door WBL in samenwerking 

met de combinatie Mobilis en Croonwol-
ter&dros (CMC), EQUANS (voorheen ENGIE), 
ELIQUO Water & Energy, RWB en adviesbu-
reau Tauw.
WBL, dat op 17 rwzi’s afvalwater van 500.000 
Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven 
zuivert, introduceerde het Verdygo-concept 
eerder al gedeeltelijk op verschillende rwzi’s 
in Limburg, waaronder Roermond, Simpel-
veld, Wijlre, Hoensbroek en Weert.
In 2030 wil het waterschapsbedrijf, een 
dochteronderneming van Waterschap 
Limburg, Verdygo op minimaal 75 procent 
van alle 17 Limburgse rwzi’s geïntroduceerd 
hebben, waarbij er tenminste 2 volledig zijn 
uitgevoerd volgens het nieuwe modulaire 
concept.

WBL neemt Verdygo-rwzi in Panheel officieel in gebruik
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Dyka gebruikt frituurvet voor productie 
leidingen
DYKA Nederland, onderdeel van DYKA Group, gebruikt 
 frituurvet bij de productie van kunststof leidingsystemen.  
Het frituurvet vervangt ethyleen als grondstof bij het maken 
van de leidingen die in Steenwijk worden geproduceerd.

Volgens de leidingenproducent levert het gebruik van een 
reststroom zoals frituurvet een CO2-reductie van minstens 
90 procent op ten opzichte van de huidige leidingen. De tot 
dusver gebruikte grondstof ethyleen wordt vooral gewonnen 
uit aardolie.
Het bioalternatief is kwalitatief gelijkwaardig aan ethyleen en 
daarmee voldoen de ‘bio-attributed PVC leidingsystemen’ aan 
alle reguliere kwaliteitseisen, aldus Dyka. De toepassing heeft 
dan ook het ISCC Plus label gekregen. Dyka: “Met het ISCC 
PLUS-certificaat borgen we het bio-attributed PVC.
Het gehele systeem werkt zoals de ‘garantie van oorsprong’ 
-certificaten die we kennen voor groene stroom.” 

Leidingen van Dyka

Volop leven op een van de opgeviste perenbomen uit de Waddenzee

Waterschap Aa en Maas bouwt op de waterzuivering in het 
Brabantse Haps de slibverwerkingsinstallatie Torwash.  
De experimentele techniek is veelbelovend, ze reduceert het 
slibvolume enorm, zo bleek tijdens een eerste Torwashtest op 
de waterzuivering in Almere.

Op de zuiveringsinstallatie in Haps wordt een installatie van 15 meter 
hoog  geplaatst, waarin 500 liter rioolslib per uur wordt verwerkt. Dat 
is aanzienlijk meer dan in Almere waar de installatie een verwerkings-
capaciteit had van 25 tot 50 liter per uur.
In de installatie wordt het slib onder hoge druk en hoge temperatuur 
behandeld, met als resultaat dat het na behandeling veel droger is. 
Aa en Maas verwacht dat het drogestofgehalte zo hoog wordt dat het 
onderzoekt of het gedroogde slib kan dienen als brandstof.
Uit de pilot in Almere bleek dat er een slibkoek overbleef die voor 
55 procent uit droge stof bestond, geschikt om brandstofpellets van 
te maken. Het uitgeperste water was te vergisten tot biogas, precies 
genoeg om de warmtevraag van het proces te dekken.

Aa en Maas test Torwash op 
zuivering in Haps

Het innovatieproject de Brede Groene Dijk van waterschap Hunze en Aa’s 
heeft het Het Zonnetje gewonnen, de prijs voor een innovatief en inspire-
rend project van het Nationaal Deltaprogramma. 

De zeedijk in Noordoost-Groningen is recent versterkt met gerijpt zout baggerslib 
uit de Eems-Dollard. Het slib is in drie jaar tijd gerijpt tot stevige dijkenklei, een 
proces dat in de natuur tientallen jaren duurt. Hiermee is de dijk over een lengte 
van 750 meter verbreed en verhoogd. Waterschap Hunze en Aa’s spreekt van een 
wereldprimeur.
Het Groningse project won overtuigend met circa tweeduizend van de drieduizend 
uitgebrachte stemmen. De prijs werd uitgereikt op het Deltacongres in Haarlem 
door deltacommissaris Peter Glas. De andere genomineerde projecten waren de 
zoetwatervoorziening in Oost-Nederland en de klimaatadaptieve herinrichting van 
het stationsgebied in Zwolle.

Het Zonnetje voor Brede Groene Dijk
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Al na een half jaar veranderen dode perenbomen in de Waddenzee 
in een levendige broed- en schuilplaats voor algen, mossels en 
vissen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een experiment met 
 bomenriffen van perenhout, als onderdeel van het project Wadden-
mozaïek.

De bomenriffen, een soort wigwams van drie aan elkaar verbonden peren-
bomen, zijn dit voorjaar geplaatst op een aantal proefvlakken tussen Texel 
en Vlieland. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ), de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht zijn verant-
woordelijk voor het experiment. 

In het project Waddenmozaïek worden het onderwaterlandschap en de 
bijbehorende biodiversiteit voor het eerst in kaart gebracht. Ook wordt 
geëxperimenteerd met potentiële herstelmaatregelen, zoals riffen.
In een permanent overstroomd deel van de Waddenzee hebben de 
 onderzoekers riffen van dode perenbomen geplaatst. Tot verrassing van 
de onderzoekers bleken de bomenriffen dit najaar al ware ‘hotspots’ van 
biodiversiteit te zijn geworden. In de hogere delen werd het hout bedekt door 
mosdiertjes, mossels, anemonen en zeepokken, aan de basis zaten vooral 
macroalgen. Metingen toonden bovendien aan dat er gemiddeld vijf keer 
zoveel vis tussen de riffen voorkomt als op de naastgelegen zandige bodem. 
Ook werden rond de riffen grotere aantallen zeehonden waargenomen.

Riffen van perenhout ‘hotspots van biodiversiteit’ in Waddenzee

Torwash slibverwerkingstechniek

Foto N
IOZ
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“Werken in de stad én het landelijk gebied, elke dag anders!”

Maarten werkt bijna een jaar als gebiedsbeheerder voor Waterschap 
Drents Overijsselse Delta in de gemeenten Zwolle en Staphorst. 
 Afwisselend werk in de stad én het landelijk gebied, daar komt heel  
wat bij kijken.  

Maarten: “Neem deze zomer bijvoorbeeld; lang warm en droog. Dan kun je 
niet goed maaien in de stad. Daar is het water soms wat ondieper, warmer, je 
kunt minder doorspoelen en er is minder stroming. Gaan we dan maaien, dan 
kan er vissterfte ontstaan. Door maaien met een maaiboot woel je de bodem 
om, dat zorgt dat zuurstof in het water tijdelijk lager is. Dat is niet goed. Daar-
om stelden we het maaien in de stad deze zomer enkele weken uit.” 

In Zwolle maait een aannemer voor de onderhoudsdienst. “Die kent Zwolle 
goed en werkt met vaste mensen in Zwolle. Ook heb ik veel contact met de 
Hengelsportvereniging. Super handig, het zijn extra ogen die meekijken.” zeg 
Maarten. “Ze geven me soms een tip van ‘kijk hier even’. Het samenspel met 
de gemeente Zwolle is super, net als met de ROVA. We gaan niet langs elkaar 
heen werken, maar stemmen werk en planning op elkaar af.” 

Het verschil met de stad is groot: “Er kijken in de stad veel meer ogen mee. 
Ik krijg veel meer vragen over wanneer we komen maaien, dat de sloten vol 
begroeiing staan en het er niet mooi uit ziet. De meeste mensen snappen het 
heel goed mits je het uitlegt.” 

Waterschap Drents Overijsselse D
Dokter van Deenweg 186
8025 BM ZWOLLE

Telefoon 088 233 1200
E-Mailbert@bestwerk.nl
Web www.wdodelta.nl

Beheer en behandeling van water kan nog eenvoudiger!

Normec Kalsbeek is al meer dan 70 jaar actief op alle gebieden van 
 waterbehandeling. Wij hanteren een pragmatisch principe dat sterk 
verankerd is in ons bedrijf. Door eerst het probleem te analysen en u 
als klant te adviseren, zijn wij in staat altijd een passende oplossing te 
bieden.
Onze missie is bijdragen aan een betere waterhuishouding en een 
verhoogde veiligheid. Dit doen wij door het leveren van advies, imple-
mentatie van producten en nazorg op het gebied van water, binnenmilieu 
en veiligheid.
Met onze jarenlange ervaring, durven we te stellen dat wij altijd een
oplossing hebben voor elk probleem in drink- of proceswater. Kwaliteit 
en resultaat staan hierin voorop, met als resultaat: het creëren van
waardevol water.

Om beheer en behandeling van water nog eenvoudiger te maken, heeft 
 Normec Kalsbeek een aantal eigen producten ontwikkeld. De Ecapro plus 
en de Micronox maken bijvoorbeeld ziekteverwekkende bacteriën en andere 
micro-organismen onschadelijk zónder gebruik van gevaarlijke en milieu-
belastende chemicaliën.

En legionellabeheer wordt eenvoudiger met onze S@nsor en T@pper. Met de
S@nsor wordt, naast de temperatuur, ook de doorstroming van leidingen
gemeten. En dat draadloos. De gegevens van de S@nsor zijn inzichtelijk op
elk gewenst moment, locatie én device met onze webapplicatie T@pper.

Normec Kalsbeek
Koopmansweg 2
9482 WC TYNAARLO

Telefoon 0592 35 00 00
E-Mail info-kalsbeek@normecgroup.com
Web www.normeckalsbeek.nl
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Praktijkcodes 
drinkwater: 
brandkranen en 
afsluitbeheer
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Medio november 2022 zijn na eerdere 
vaststelling weer enkele praktijkcodes 
afgerond en beschikbaar gekomen, die 
hierbij worden aangekondigd.

• PCD 7 ‘Controlemethodiek brand-
kranen’ 
Het gaat om de derde editie van deze 
praktijkcode. De twee eerdere  edities 
verschenen in 2016 en 2019. De 
belangrijkste wijzigingen in de derde 
ten opzichte van de tweede editie 
zijn (i) het achterwege laten van het 
meten van verplaatsingen als gevolg 
van zettingen in de bodem en (ii) het 
actualiseren van de inhoud ten aanzien 
van de relevante regelgeving. Ook is 
een redactionele slag gemaakt en is de 

opzet waar mogelijk geüniformeerd in 
vergelijking met andere praktijkcodes. 

• PCD 15 ‘Afsluiterbeheer’ 
De eerste editie van deze praktijk-
code op het gebied van het beheer 
van afsluiters verscheen in 2020. De 
belangrijkste inhoudelijke wijzigingen 
in de tweede ten opzichte van de eerste 
editie zijn (i) de uitwerking voor een zo-
geheten Root Cause Analysis (RCA) om 
faalwijzen van afsluiters te bepalen, 
(ii) verwijzingen naar praktijkkennis en 
pilots over het beheer van afsluiters en 
(iii) verwijzingen naar (inter)nationale 
normen. Verder heeft de tweede editie 
van deze praktijkcode ten opzichte van 
de eerste een redactieslag ondergaan, 

zijn de puntjes op de ‘i’ gezet en is die 
in het huidige format van een praktijk-
code opgesteld.

Drinkwaterbedrijven gebruiken praktijk-
codes als handvatten voor een efficiënte 
en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoe-
ring. Het Platform Bedrijfsvoering zorgt 
ervoor dat deze documenten structureel 
worden geactualiseerd.  ‘Praktijkcodes 
drinkwater’ met de onderliggende 
 documenten zijn in te zien via de website 
www.PraktijkcodesDrinkwater.nl 

Voor meer informatie: Martin Meerkerk 
van KWR Water Research Institute, 
(030) 60 69 591

Een vlokmiddel dat gewonnen wordt uit ijzerslib afkomstig van de drink-
waterwinning, is goedkoper en veel milieuvriendelijker dan een commer-
cieel vlokmiddel. En zeker zo belangrijk: het verwijderingsrendement is 
hoger. Dat is de uitkomst van het project HerCauWer. Bij het vervolg zal 
worden gekeken naar interessante toepassingen op de markt.

Bij het produceren van drinkwater wordt vrijwel altijd slib gevormd dat veel ijzer 
bevat: waterijzer. Door dit materiaal vervolgens in zuur op te lossen wordt ijzerzout 
gemaakt, dat kan worden hergebruikt als vlokmiddel ofwel coagulant. Tijdens het 
onderzoeksproject stond de vraag centraal: is het mogelijk en interessant om het 
vlokmiddel in te zetten bij rioolwaterzuiveringinstallaties?
Roberta Hofman, senior onderzoeker bij wateronderzoeksinstituut KWR, heeft 
het over een mooie circulaire oplossing. “Je gebruikt een afvalstof uit de 
 drinkwater zuivering voor het zuiveren van afvalwater. Het gaat hier om fosfaat-
verwijdering.”

Volgens een eerst verrichtte laboratoriumstudie levert het hergebruik een grote 
milieuwinst en een minstens 30 procent lagere prijs op ten opzichte van een 
 commercieel vlokmiddel. In het tussen 2017 en 2021 uitgevoerde project HerCauWer  
is onderzocht of deze voordelen in de praktijk kunnen worden aangetoond.
Hofman duidt de uitkomsten: “Het verwijderingsrendement is hoger. Met het vlok-
middel wordt meer fosfaat per ijzermolecuul verwijderd dan bij het gebruik van een 
commercieel vlokmiddel. Ook is de impact op het milieu 50 tot 100 keer lager. Het 
vlokmiddel is tevens significant goedkoper.”
Bijkomend voordeel is dat commerciële vlokmiddelen momenteel vrij schaars zijn. 
Hofman: “Dat maakt ze extra duur. Waterijzer is daarentegen steeds  beschikbaar.” 
Minpunt is wel dat er vanwege een lager ijzergehalte twee keer zoveel vlok-
middel moet worden gedoseerd als bij een commercieel vlokmiddel. “Bij een 
 verdunningsfactor van 3.000 maakt dat echter niet veel uit.”
Jaarlijks produceren drinkwaterbedrijven ongeveer 90.000 ton waterijzer. “Het is nu 
zeker dat het de moeite waard is om daaruit een vlokmiddel te maken”, zegt Hofman.

HerCauWer: milieuwinst door hergebruik vlokmiddel uit drinkwater
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Erik Driessen begon in september 
aan zijn nieuwe klus als CEO van 
inspectiebedrijf Acquaint. Hij 
volgt oprichter Rudy Dijkstra op 
die een stap terug doet. “Ik wil 
onze bestaande nationale klanten 
 koesteren en internationaal door-
groeien”, onthult Driessen. 

Acquaint ontwikkelt innova-
tieve inspectiemethodieken en 
-technieken voor persriolen 
en waterleidingen. Het zet 
daarmee in op preventie van 
leidingfalen, om zo waterver-
spilling te voorkomen en de 
vervangingsgolf van onder-
grondse assets te beperken. 
Met behulp van de zogeheten 
ultrasound inspectie techno-
logie verzamelen  sensoren 
data over onder andere 
de wanddikte, degradatie, 
ovaliteit en de verbindingen. 
Deze data worden met behulp 
van machine learning door 

dataspecialisten beoordeeld. 
Klanten kunnen deze informa-
tie gebruiken voor hun asset-
management.
“Acquaint is geen startup 
meer”, opent Driessen het ge-
sprek. “We hebben een groot 
klantenbestand, hoofdzakelijk 
waterschappen, gemeenten 
en drinkwaterbedrijven. Zij 
zijn heel erg positief over onze 
dienstverlening. Dat is com-
fortabel binnenkomen - ik stap 
op een rijdende trein. Nu is het 
vooral zaak om te kijken hoe 
we die trein harder kunnen 
laten rijden, zonder onszelf te 
verblinden door winst en groei, 
waardoor de kwaliteit mogelijk 
achteruitgaat.”
Driessen wil de thuismarkt 
blijven bedienen met innova-
tieve technieken en de huidige 
dienstverlening in stand 
houden. Daarmee verwacht 
hij een lichte en stabiele 

groei. “Die markt heeft onze 
groei mogelijk gemaakt.” Bij 
Acquaint is een derde van het 
personeelsbestand bezig met 
innovatie, het beschikt over 
een eigen R&D-afdeling. “Om 
die groei toe te staan moet ons 
technische team klaar zijn om 
te groeien. Gelukkig is het tot 
dusver gelukt om personeel 
te werven in Leeuwarden. We 
trekken universitair talent 
aan.”
Daarnaast gaat Acquaint aan 
zijn internationale ambi-
ties werken. Hiervoor zoekt 
 Driessen de juiste partners. 
“Wij richten ons op mark-
ten die vergelijkbaar zijn als 
Nederland, dat een leidingnet-
werk heeft in een redelijk goe-
de conditie. Dat zien we ook 
in Vlaanderen, Frankrijk en 
Amerika.” In  laatstgenoemde 
land ging het onlangs een 
nieuwe samenwerking aan. 

“Dat is een bedrijf met een 
groot klantenbestand op basis 
van leidingreparatie. Zij nemen 
onze technologie op in hun 
portfolio om daar hun markt te 
bedienen.”
Binnenkort staat in Texas het 
eerste overzeese project in 
de planning. “Het is niet zo 
dat we onze tool op sturen 
en zeggen: zoek het maar 
uit. Ons team demonstreert 
ter plekke hoe het werkt.” 
Driessen mikt in 2023 op tien 
projecten in  Amerika. “Dat 
zorgt voor een grote groei in 
ons bedrijf,  misschien wel 
een verdubbeling. Met onze 
technologie is the sky the limit. 
Maar dat is ook een valkuil; 
het is gevaarlijk voor een 
startup om te snel te groeien. 
Alle investeringen komen uit 
eigen middelen. Om organisch 
te groeien is focus voor ons 
belangrijk.”•
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VOORAF | Versterkt verder in 2023

Italië is een kansrijk 
land voor Nederlandse 
watertechbedrijven met 
innovatieve techno-
logieën. Dat werd me 
nog eens duidelijk 
op de  Ecomondo, de 
green technology beurs 
in  Rimini afgelopen 
 november. Ik was er 

voor het eerst en ik was aangenaam verrast. Het 
was een omvangrijk event met een brede eco-op-
zet. 
Met twee bedrijven uit ons netwerk heb ik gepre-
senteerd op een symposium en samen met de 
 Nederlandse ambassade hebben we een Nether-
lands Lounge georganiseerd, waarop een achttal 
bedrijven een mooie plek hadden. De mensen 
van de ambassade en het consulaat vormen 
een  enthousiast team dat goede ondersteuning 
geeft. Dat helpt enorm als je lokaal contacten wilt 
opbouwen en ook in Italië is dat belangrijk. Als 
je eerst snuffelt aan zo’n markt en je vervolgens 
serieus aan de slag wilt is het vinden van een goede 
lokale partner de beste optie. We hebben als Water 
Alliance contact met een lokale consulent die zelf 
Nederlands spreekt en assisteert bij het zoeken 
naar kansrijke matches.
En de Italiaanse markt biedt zeker kansen. Het is 
een volwassen markt waarin semi-private nuts-
bedrijven actief zijn die zeker openstaan voor inno-
vatieve technologieën. En deze utilities zetten in op 
soortgelijke thema’s als wij in Nederland. Zo maken 
ze al jaren biomethaan uit biogas. Terugwinnen 
van cellulose is ook een thema aan het worden en 
daar heeft Cirtec uit Purmerend op ingespeeld met 
een pilot in Truccazzano nabij Milaan. Die gaat nu 
ook naar andere utilities in Italië. Dat is een mooi 

succes dat Cirtec realiseert in samenwerking met 
een lokale partner.
In Nederland gaan we in 2023 verder met een 
vernieuwde Water Alliance. Vanaf 1 januari is 
 brancheorganisatie Envaqua als fusiepartner 
officieel onderdeel van onze netwerkorganisatie. 
We blijven Water Alliance heten, maar we hebben 
twee keer zoveel leden. Dat is goed nieuws voor 
de bedrijven én voor de watersector, want door 
krachtenbundeling kun je efficiënter werken, meer 
impact maken en meer invloed uitoefenen. Zo heeft 
‘Den Haag’ nog met één partij te maken ipv twee, 
dat is overzichtelijker en werkt goed. 
En met de expertgroepen die Envaqua inbrengt en 
waar we vol gas verder mee gaan, krijgt ons werk 
een stevige inhoudelijke impuls. De teams zijn 
oorspronkelijk bedacht om vanuit de sector invloed 
uit te oefenen op wet- en regelgeving als dat nodig 
is en die lobby zal door uitgebreide teams ver-
sterkt doorgaan, zoals op het gebied van legionella, 
zwembaden, circulair watergebruik en andere. 
Maar ook kunnen de expertgroepen input geven 
aan internationale projecten waar Water Alliance 
sinds jaar en dag aan werkt via allerlei EU-projec-
ten en connecties met internationale clusters. Als 
wij  merken dat er in Italië veel interesse is in een 
bepaald soort thematiek, dan is het makkelijk om 
met een expertgroep om tafel te gaan zitten en te 
vragen: hoe zien jullie dat? Zo versterken we ons 
netwerk met veel expertise en dat is een nieuwe 
dimensie die is ingebracht door de fusie. 
Zo gaan we als Water Alliance versterkt verder in 
2023. Ik heb er vertrouwen in dat we er met al onze 
leden een goed jaar van maken!

Hein Molenkamp 
Managing Director Water Alliance 
h.molenkamp@wateralliance.nl 

NIEUWE WATERTECHNOLOGIE VAN NEDERLANDSE BODEM

Agora 4 | 8934 CJ Leeuwarden | 058-2849044
www.wateralliance.nl

waterallianceWater Alliance is een samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen én bedrijfs-
leven op het gebied van watertechnologie in Nederland. Water Alliance richt zich vooral op 
het midden- en kleinbedrijf in de innovatieve en duurzame watertechnologie die wereldwijd 
vermarkt kan worden. Water Alliance ondersteunt de bedrijven op het gebied van (inter-
nationale) matchmaking, netwerken en business development.

Erik Driessen 
Erik Driessen: met Acquaint internationaal doorgroeien 

Aquabrella is de nieuwe 
draadloze inspectietool 
van Acquaint voor drink-
waterleidingen. De tool meet 
onder andere de wanddikte, 
verzakkingen en deforma-
ties, en brengt de ligging van 
de leiding in beeld
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Avic: met innovatieve IoT oplossingen watermarkt veroveren

Eliquo Water & 
Energy: in 10 jaar 
herkenbare speler 
geworden 

Eliquo Water & Energy vierde 
afgelopen zomer zijn 10e ver-
jaardag. Het  Barneveldse bedrijf 
pakte feestelijk uit met een 
zeilweekend voor zijn personeel 
en partners op Terschelling. 
“We  leiden Eliquo als een 
 familiebedrijf en vinden het 
belangrijk om te verbinden”,  
zegt managing director Rick 
Langereis.

Eliquo Water & Energy 
realiseert concepten voor de 
energieneutrale behandeling 
van rioolwater in combinatie 
met het terugwinnen van 
grondstoffen. Sinds 2014 
maakt het onderdeel uit van 
SKion Water, een investe-
ringsmaatschappij die over 
de hele wereld watertech-
nologiebedrijven bezit. 
Dit maakt het voor Eliquo 
mogelijk om uit een breed 
scala aan eigen innovatieve 

watertechnieken te putten.  
“Eigenlijk werken we nog 
steeds zoals 10 jaar gele-
den”, blikt Langereis terug. 
“Als new kid on the block 
wisten mijn compagnon, 
Dave Bakker, en ik precies 
wie onze peers in de markt 
 waren. Die bedrijven zijn ge-
richt op het productieproces. 
Wij wilden het anders doen 
dan deze gevestigde partijen. 
Bij Eliquo Water & Energy 
zijn we gericht op het organi-
satorische en ontwerpaspect 
van een project. Waar een 
traditionele aannemer een 
ingenieur inhuurt om vervol-
gens zelf te bouwen, is dat bij 
ons omgekeerd; wij huren de 
uitvoerders in.” 
In de afgelopen tien jaar wist 
Eliquo Water & Energy met 
deze werkwijze projecten 
binnen te slepen. Volgens 
Langereis is dit succesvol 

omdat de projectrisico’s 
beperkt blijven. “Wij heb-
ben de kennis in huis om 
het ontwerp volledig zelf te 
doen. De risico’s in een rwzi 
zitten vaak in het ontwerp, 
niet in de bouw. Als er beton 
gegoten of kabels gelegd 
moeten worden, huren wij 
daar specialisten voor in. 
Hiermee houden we de regie 
in de hand.”
Momenteel werkt Eliquo 
 Water & Energy exclusief 
voor de waterschapswereld. 
Zo wist het bijvoorbeeld de 
rwzi in Amersfoort om te 
bouwen naar een zelfvoor-
zienende en energieprodu-
cerende installatie, die 600 
huishoudens voorziet van 
energie. Langereis ziet ech-
ter ook een groeiende vraag 
vanuit andere markten en 
sluit nieuwe samenwerkin-
gen niet uit. “We merken dat, 

ingegeven door klimaatdoel-
stellingen, andere sectoren 
aan ons beginnen te trekken. 
Er moet bijvoorbeeld veel 
gebeuren in de drinkwater-
sector. En de industrie heeft 
ook zuivering vraagstukken 
om emissies te reduceren.”
Mede daarom verwacht 
 Langereis in de komende 
10 jaar het werk in  volume 
zal toenemen. “Onze aan-
deelhouder zegt: groei is 
geen doel op zich, een gezon-
de bedrijfsvoering is belang-
rijker. In de afgelopen tien 
jaar zijn we een herkenbare 
speler in de markt geworden. 
Die voorlopersrol willen we 
vooral continueren. We zullen 
nooit een bedrijf worden waar 
honderden mensen werken, 
maar altijd een projectorga-
nisatie blijven. Met onze 
eigen technologieën willen 
we voorop blijven lopen.”•

Al meer dan 20 jaar houdt 
het Zaltbommelse Avic zich 
bezig met IoT, voorheen 
vaak machine-2-machine 
of telemetrie genoemd. Het 
levert hardware aan onder 
andere waterschappen om 
data van grondwater, dijken 
of riolen uit te lezen en kan 
deze bundelen in het soft-
ware platform Avision. “Wij 
centraliseren technische data 
en veranderen deze data in 
direct bruikbare informatie”, 
zegt de Vries.  
Volgens de CEO zijn er diver-
se aanbieders maar zijn de 
mogelijkheden vaak gericht 
op één toepassing. “Wij 
pretenderen een platform 
te zijn met de mogelijk-
heden om eenvoudig een 
diversiteit aan apparaten en 
systemen te visualiseren, 

zonder het probleem van 
‘ eilandautomatisering’. Wij 
merken dat veel  partijen 
worstelen met de vele 
beschikbare platformen en 
datastromen. Wij proberen 
overzicht te bieden zonder 
complexiteit.” 
Meetapparatuur moet in 
afgelegen gebieden kunnen 
functioneren. Robuustheid 
is daarom cruciaal, zegt De 
Vries. “Ze moeten weer-
bestendig zijn en weinig 
energie verbruiken. Zo 
gebruiken we een nieuw 
zonnecel gevoed product; 
een supercondensator op 
basis van grafeen.” Deze Avic 
‘supercap’ biedt een grotere 
energieopslag en heeft, ten 
opzichte van bijvoorbeeld een 
lithium accu, nog veel meer 
voordelen, schetst De Vries. 

“Een supercap is te gebrui-
ken bij temperaturen van min 
40 tot plus 85. Ook het rende-
ment is hoger - bijna 99 pro-
cent. En, het belangrijkste, 
hij gaat enorm lang mee. Een 
supercap kan 20.000 keer 
geladen en ontladen worden. 
Theoretisch gaat de appara-
tuur net zo lang mee als de 
door ons gebruikte telecom-
technologie zoals Cat M1 en 
NBIoT.” 
Het Avision platform, waar 
alle informatie binnenkomt, 
is ‘low code’. Dit betekent dat 
er applicaties te bouwen zijn 
zonder te programmeren, 
zegt De Vries. “Dat is relevant 
om snel en laagdrempelig 
applicaties te bouwen tegen 
lage kosten die perfect bij 
de toepassing van de klant 
passen. Bovendien komt er 

vaak nog een stroom ideeën 
op gang op het moment dat 
de applicatie geïmplemen-
teerd wordt en de eerste 
schermpjes gerealiseerd zijn. 
Nu kan een klant zelf, of met 
ondersteuning van Avic, de 
applicatie snel aanpassen.”
De Vries vindt flexibiliteit 
en interoperabele hard- en 
software belangrijk. “Oplos-
singen moeten open en vol-
ledig plug & play zijn zonder 
complexiteit. Wij willen met 
onze producten een platform 
bieden dat je als hoofdpost 
kunt gebruiken of waarmee 
je een (API) koppeling kunt 
maken naar een bestaande 
hoofdpost of ander systeem. 
Het creëren van een betrouw-
bare informatiestroom waar 
je snel mee aan de slag kunt 
dat is ons doel.”•

Avic levert Internet of Things (IoT) soft- en hardware oplossingen voor middelgrote bedrijven tot multinatio-
nals. Met het platform Avision en de nieuwe onderhoudsvrije ‘low powered’ hardware devices hoopt Avic de 
watermarkt verder te veroveren. “Wij denken dat we met dit product een unieke propositie hebben”, zegt CEO 
Bert de Vries. 

Links Rick Langereis (Managing 
Director), Rechts Dave Bakker 
(Manager Operations) 
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een aangepaste versie van de langsdammen voor die én de 
 bodemdaling stopt én de uiterwaardennatuur verbetert:  
Ruimte voor de Middenafvoeren. 
Het idee is inmiddels verder uitgewerkt voor de Waal tussen 
Nijmegen en Tiel. Het brengt de ruimtelijke consequenties in 
beeld en helpt zo in het gesprek met betrokkenen. De belang-
rijkste onderdelen (afbeelding 1):
1. Parallel aan de vaargeul ligt een lint van tien nevengeulen, 

die net als de kribben van de ene naar de andere rivier-
oever ‘verspringen’. De geulen voeren zo’n 5 tot 10 procent 
van het rivierwater af; dat is vergelijkbaar met wat nu 
achter de langsdammen stroomt. De zomerkades bij de 
rivieraansluitingen worden bovenstrooms verwijderd en 
benedenstrooms verlaagd. De nevengeulen functioneren 
bij alle afvoeren en zorgen samen met de verlaagde kades 
voor een permanente vermindering van de stroomkracht in 
het zomerbed. 

2. De vaargeul is 30 m versmald, de nieuwe oever is verhard, 
net als bij de langsdammen. De nieuwe nevengeulen lopen 
echter dieper landinwaarts door de uiterwaard en zijn 
aan beide zijden zandig, met meer variatie dan de huidige 
nevengeulen achter de langsdammen. 

3. Het gebied tussen vaargeul en nieuwe nevengeul is een 
zandig eiland, met deels een hoogte rond de gemiddelde 
waterlijn en deels hoog genoeg voor (hardhout)ooibos. 
Meer achtergrondinformatie en details zijn te vinden op 
www.levenderivieren.nl. 

Effecten
Rivierkundige berekeningen door Deltares en HKV laten zien 
dat door realisatie van Ruimte voor de Middenafvoeren door 
de lagere stroomsnelheid de bodemerosie in de Waal zal 
afnemen en dat dankzij de versmalling de vaardiepte bij lage 
afvoeren groter wordt. Kadeverlaging en nevengeulen leveren 
daarnaast centimeters extra waterstandsdaling bij piekafvoe-
ren, die ingezet kan worden voor de natuurlijke begroeiing op 
de eilanden. Bovendien ontstaan in de zandige nevengeulen 
betere condities voor natuurontwikkeling.

Conclusie en aanbevelingen
Het aanpakken van rivierbodemerosie met zomerbedversmal-
ling en nevengeulen is een interessante oplossingsrichting, 
maar gaat met het huidige langsdammenconcept op termijn 
ten koste van de dynamische riviernatuur. Met optimalisaties, 
zoals geschetst en doorgerekend in het concept Ruimte voor 
Middenafvoeren, profiteren bevaarbaarheid, rivierbeheer en 
natuur. Dit maakt het een zeer kansrijke maatregel die alle 
belangen verbindt. Het Rijk zou in het kader van Integraal 
 Riviermanagement (IRM) het voortouw kunnen nemen met een 
pilot van deze aanpak. Om te beginnen door in het IRM-traject 
het concept Ruimte voor de middenafvoeren als variant mee te 
nemen.•
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Door sterke erosie is de bodem van de Waal sinds 1900 ge-
middeld anderhalve meter gedaald. Dit leidt tot problemen. 
Infrastructuur (kabels, leidingen, vaste lagen en sluizen) daalt 
niet mee en wordt een obstakel voor schepen. Daarnaast daalt 
de grondwaterstand in de omgeving en raken uiterwaarden 
gemiddeld nog maar enkele dagen per jaar overstroomd. Dat 
is slecht voor de riviernatuur. 
In het kader van Ruimte voor de Rivier heeft Rijkswaterstaat 
in 2015 op een proeftraject bij Tiel de kribben vervangen 
door langsdammen. Langsdammen zijn stenen constructies 
 parallel aan de stroomrichting, circa 75 - 100 meter uit de 
 oever. De vaargeul is hierdoor 30 meter smaller geworden, 
maar breder bevaarbaar. Ongeveer 10 procent van de Waal-
afvoer stroomt via de nevengeul, ook bij lage afvoeren. Dit 
experiment is sinds 2019 op verschillende aspecten geëvalu-
eerd, onder andere door Rijkswaterstaat en door natuurorga-
nisaties. 

Effecten langsdammen
In vergelijking met de bekribde rivier is de situatie op onder-
delen verbeterd, maar er zijn ook punten van zorg.
• Hydrologie en morfologie 

De langsdammen zorgen bij hoogwaters voor flink ver-

laagde waterstanden. De vaardiepte blijft voldoende, ook 
bij lage afvoeren, maar de uiterwaarden overstromen nóg 
minder vaak. In de nevengeulen is de stroming permanent, 
gelijkmatiger en rustiger dan in de kribvakken. De erosie 
van bodem en oevers is er echter erg sterk. De geulen zijn 
relatief diep in vergelijking met natuurlijke nevengeulen 
en het ontbreekt aan afwisseling van oevervormen en 
-begroeiing. 

• Ecologie 
In de nevengeul is het onderwaterleven (schelpdieren, 
ongewervelden en vissen) diverser en omvangrijker gewor-
den, wat gunstig is voor stroomminnende vissen, zoals de 
rivierprik. 
Door oevererosie verdwijnen echter relatief veel groei-
plaatsen voor stroomdalplanten. 

Ruimte voor Middenafvoeren 
Volgens natuurorganisaties vraagt de inrichting van de neven-
geul een optimalisatieslag (meer variatie, zandige oevers, 
rivierhout) om de ecologische kwaliteit te verhogen. Ook de 
aantakking aan de rivier moet beter, zodat de geul meer zand 
ontvangt en doorgeeft vanuit de vaargeul. Namens de natuur-
organisaties stelde het Wereld Natuur Fonds in 2019 

De experimentele langsdammen in de Waal hebben 
veel kennis opgeleverd voor een integrale aanpak 
van waterveiligheid, bevaarbaarheid en ecologisch 
herstel in en langs de rivier. Er zijn positieve effecten 
maar ook punten van zorg. Het ontwerp Ruimte voor 
Middenafvoeren stelt aanpassingen voor met als 
resultaat betere sedimentdynamiek en meer variatie 
in rivierhabitats.

SAMENVATTING

Overstort met vuilfuik in Beerze 

Een uitgebreide versie van dit artikel is 
te vinden op H2O-Online. Maak daarvoor 
gebruik van de QR-code of ga naar  
www.h2owaternetwerk.nl (onder  
H2O-vakartikelen).
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Illustratie: Bureau Strom
ing 

Voorstel voor geoptimaliseerd ontwerp, met een nevengeul die meer door 
de uiterwaard stroomt. De langsdam ligt op dezelfde locatie als nu, maar 
gaat fungeren als oever van het eiland

RUIMTE VOOR DE MIDDENAFVOER VAN DE WAAL 
Kribben en zomerkades hebben de Nederlandse rivieren de afgelopen eeuwen beter bevaarbaar gemaakt en de 
uiterwaarden beter geschikt voor landbouw. Maar sommige langetermijneffecten schaden nu de scheepvaart 
en de dynamiek van de riviernatuur. Hoe kunnen we dat oplossen? 

AUTEURS: ALPHONS VAN WINDEN EN GERARD LITJENS (STROMING BV), JOS RADEMAKERS (ARK), BAS ROELS (WERELD NATUUR FONDS), 
TIES RIJCKEN (FLOWS)
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Al zeven jaar is de Hondsbossche Zeewering geen waterkering meer. Aan de zeezijde ligt nu een nieuwe zee-
wering: een nieuw duingebied met strand en een nieuwe vooroever. De dijk ligt feitelijk buiten de zeewering, 
waardoor het mogelijk wordt om hier helemaal voor de natuur te gaan. Planten en dieren profiteren.

Maaien kan ten koste gaan van planten en dieren die er al 
zijn. Daarom vindt voor elke maaibeurt een inventarisatie van 
gewenste soorten plaats, om die vervolgens bij het maaien te 
kunnen sparen. Zo groeit de bijenorchis op de Hondsbossche 
Zeewering op ruim 90 groeiplaatsen met vaak meerdere exem-
plaren. Ook kattendoorn, een vlinderbloemige, is zo’n gewenste 
soort. Die gaat in heel Nederland achteruit maar hier neemt hij 
toe, en bedekt inmiddels flinke aaneengesloten stukken. In zo’n 
kattendoorn-plek zijn veel muizenholen te vinden. Het stekelige 
plantje blijkt de perfecte verstopplaats voor kleine zoogdieren.
Genoeg reden om een gat in de lucht te springen, maar toen 
werd hondskruid aangetroffen. Dat is een zeldzame orchidee, 
waarvan in het beheergebied van HHNK tot nu toe slechts één 
groeilocatie bekend was, op Texel. Ook de rugstreeppad heeft 
de dijk weten te vinden.
Om de effecten van het nieuwe beheer in beeld te krijgen, doet 
de Vlinderstichting insectenonderzoek, vooral aan dagvlinders 
en bijen. Floron onderzoekt de vegetatie. Delen van de dijk wor-
den beheerd zoals vroeger, om het nieuwe en het oude beheer 
te kunnen vergelijken.
Het huidige beheer lijkt vooral positief te werken voor dag-
vlinders van graslanden, een groep die in Europa onder druk 
staat. Goed nieuws dus voor de atalanta, waarmee het allemaal 
begon. Van 2018 tot 2020 zijn enkele bijzondere bijensoorten 
aangetroffen op vlinderbloemigen: geelstaartklaverzandbij, 
kleine wolbij, kustbehangersbij en het zilveren fluitje. In 2021 
ontbraken ze. Effecten op de vegetatie zijn nog niet meetbaar, 
mogelijk doordat het nieuwe beheer in het begin niet soepel 
verliep. Bovendien heeft een hogere soortenrijkdom tijd nodig.

Hondsbossche Slaperdijk 
Een mooie bijkomstigheid is dat een nabijgelegen dijk, de 
Hondsbossche Slaperdijk, sinds kort niet meer wordt verpacht. 
Ook hier heeft HHNK het beheer aangepast met als doel een 

hogere biodiversiteit en de functie van verbindingszone. Er 
wordt nu tweemaal per jaar volledig gemaaid en afgevoerd. Er 
is hoop op goede resultaten want er groeien al ‘schralere’ gras-
soorten zoals gewoon reukgras en kamgras.
In juli 2022 is op een dijkvak van 100 meter kruidenrijk maaisel 
van de Hondsbossche Zeewering uitgelegd. Daarmee intro-
duceer je zaden van gewenste soorten die er anders  misschien 
jaren over doen om te arriveren. Uit monitoring met de 
 Nectarindex, een maat voor de bloemenrijkdom, bleek dat het 
nectaraanbod vooralsnog minimaal is. Als de vegetatie  verder 
ontwikkeld is (lage biomassa, hoge soortenrijkdom) wordt 
sinusmaaien of gefaseerd beheer mogelijk.
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zet 
zich steeds meer in voor natuur op dijken. Doordat dijken lange 
linten door het landschap vormen, in Nederland in totaal bijna 
18.000 kilometer, kunnen ze belangrijk zijn voor de biodiversi-
teit. Martien Witte van HHNK was geïnspireerd door een boek 
over de atalanta. Deze vlinder trekt deels langs de kust en heeft 
veel voedsel nodig. Het leek Witte mooi als ‘de Hondsbossche’ 
hieraan kon bijdragen. Bovendien kan de dijk een verbindings-
zone vormen tussen de Schoorlse Duinen en de Pettemer-
duinen.

Van korte grasmat naar sinusbanen
Vroeger was het beheer volledig gericht op de instandhouding 
van een optimale zeewering. Het buitentalud van de dijk was 
verhard en op het binnentalud werd de grasmat kort gehouden. 
Samen met de Vlinderstichting heeft HHNK het nieuwe ‘sinus-
beheer’ vastgesteld met als doel een afwisselende en kruiden-
rijke vegetatie en veel insecten.
Sinds 2016 wordt het binnentalud twee keer per jaar gemaaid, 
waarbij altijd een deel wordt overgeslagen. Wel wordt ruigte 
zoveel mogelijk weggenomen. Bij de eerste maaironde wordt 
meanderend gemaaid met als resultaat een slingerende ‘si-

nusbaan’. Bij de laatste maaironde in het najaar blijft ongeveer 
30 procent van de vegetatie staan.
Door een snelle afvoer van het maaisel verschraalt de bodem: 
hij wordt voedselarmer waardoor nectar producerende kruiden 
minder concurrentie ondervinden van snelgroeiende soorten. 
Zodra de bodem genoeg verschraald is, kan het maaisel van 
de eerste maaibeurt juist enkele dagen blijven liggen zodat de 
zaden afrijpen en uitvallen.
Met dit maairegime creëer je gunstige omstandigheden voor 
insecten: bloeiende kruiden, een variërende vegetatiestructuur 
en een afwisselend microklimaat. Meer insecten maken de dijk 
aantrekkelijker voor broedvogels en jongen, en daardoor ook 
voor roofvogels. Zo levert HHNK een kleine maar waardevolle 
bijdrage aan de regionale biodiversiteit.

Kinderziektes
Aanvankelijk bleef te veel maaisel liggen en werd te veel 
vegetatie gemaaid. Het achtergebleven maaisel gaf verruiging. 
Bij herstelwerk in 2020 is veel ruigte verwijderd. In 2021 en de 
zomer van 2022 verliepen de werkzaamheden beter, en bleef 
uiteindelijk zo’n 30 procent van de vegetatie staan. Bestrijding 
van verruiging blijft vooralsnog nodig. 

De laatste jaren streven steeds meer waterschappen 
naar meer natuur op hun dijken. Een goed voorbeeld 
is de Hondsbossche Zeewering. Deze voormalige 
zeedijk heeft een natuurfunctie gekregen, ontwikkeld 
door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
en de Vlinderstichting. Ondanks kinderziektes zijn 
de eerste resultaten bemoedigend. Bijenorchis en 
hondskruid kwamen op en er werden meer dagvlin-
ders aangetroffen.

SAMENVATTING

Een uitgebreide versie van dit artikel is 
te vinden op H2O-Online. Maak daarvoor 
gebruik van de QR-code of ga naar  
www.h2owaternetwerk.nl (onder  
H2O-vakartikelen).
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De voormalige Hondsbossche Zeewering met links het nieuwe 
duingebied en rechts de kruin van de dijk en het binnentalud

V.l.n.r. kattendoorn, bijenorchis, hondskruid 



KNW-ACTIVITEITEN – AGENDA
Agenda@Waternetwerk
Voor meer info en aanmelden zie  
waternetwerk.nl, tenzij anders vermeld.

13 JANUARI, DELFT
VC73: Het Nieuwjaars congres voor  
de NL Watersector, alias de Vakantie-
cursus. Locatie: Faculteit Civiele Tech-
niek en Geowetenschappen, TU Delft.

17-20 JANUARI, ROTTERDAM
Infratech

26 JANUARI, NIEUWEGEIN
Startbijeenkomst AIWW 2023 

21 APRIL, AMERSFOORT
Save the date KNW Voorjaarscongres

5-9 NOVEMBER, AMSTERDAM
Aquatech en de Amsterdam 
 International Water Week

1 DECEMBER, UTRECHT
Save the date KNW Najaarscongres

Wilt u een activiteit voor waterprofessionals 
aanmelden voor de H2O-agenda? Mail dan 
naar: info@waternetwerk.nl
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Vakantiecursus #73: Klaar voor nog meer rampen? 
Het is door de coronabeperkingen alweer twee jaar geleden dat vakantiecursus werd 
gehouden, maar in 2023 pakken we de draad weer op! Tijdens de 73ste vakantiecursus 
bekijken we de stand van zaken wat betreft ‘rampen’ in de watersector en brengen we een 
aantal gevolgen over het voetlicht.
Weliswaar is er geen directe link tussen de coronapandemie en de watersector maar de sector 
heeft met rioolwatersurveillance wel zijn steentje bijgedragen aan het herkennen en volgen van 
de pandemie. Mogelijk gaat het riool als spiegel van onze samenleving een doorslaggevende rol 
spelen in het beheer van komende besmettelijke ziektes. 
In 2022 is iedereen aangeslagen door een vernietigende oorlog op het Europese continent, 
maar er voltrekt zich ook nog een wereldramp: klimaatverandering, merkbaar door toenemende 
weersextremen. Binnen de watersector zijn de opgaven groter dan ooit. Werk aan de winkel dus! 
Prof. Dr. Maarten Kleinhans schetst als slotspreker wat de zeespiegelstijging voor Nederland 
gaat betekenen.

Hier volgen de winnaars van  
de KNW-prijzen.

Beste Bachelor scriptie 
1. Francis Danen & Michael Beekhuizen: 

 ‘Ruimtegebruik van de brasem (Abramis 
brama) in de Leyen’

2. Torben Sozef: ‘Application of parametric 
design on the breakwater design process’

3. Karsten De Pauw: ‘Ondermijnen dierenholen 
de stabiliteit van de dijk?’

Beste Master scriptie
1. Anneke Stam: ‘Greenhouse gas emissions 

from Dutch peat pastures’
2. Ellis van Noppen: ‘Climate-analogy mapping 

as a tool to develop a temporally-adaptive 
hydrological model of the Meuse basin for 
more reliable predictions under change’

2. Saskia van Brenk: ‘Return period of low  
    water periods in the river Rhine’

Beste MBO-eindopdracht
1. Felicia Romijn: ‘Muskusrattenbeheer’
2. Senna Roest: ‘Muskusrat, effectieve 

 bestrijding in Lelystad’
3. Mustafa Koyuncu: ‘Koelsysteem 

 opsteekmotoren’ 

Projectprijs
1. Joris Molemaker, Noor Hendriks, Marijke 

Schipper en Ingeborg Nollen ‘Zwolle 
 ondersteboven’

2. Amira al Zakka, David Schouten, Monique 
van de Wetering en Emma Hilhorst 
‘ Toekomstatelier NL2100, Afscheid nemen van 
gewoontes’

3. Sannah Peters, Claudia Broere, Nelle 
Kloosterboer en Joost van Dijk ‘Thermische 
energie uit oppervlaktewater’

4. Thamar Pieffers, Anna van Houten, Dechen 
Lama en Marit Wouters ‘Hemelwateropvang 
en Grijswaterherverbruik Provincie Flevoland’

Amsterdam International Water Week: Water in Transition 
Traditiegetrouw wordt in november 2023 de Amsterdam International Water Week 
 Amsterdam gehouden. Het is alweer de 7e editie en wordt van 5 t/m 9 november gehouden. 
Op zondagavond 5 november worden tijdens het feestelijke openingsdiner de innovatie awards 
uitgereikt. De beurs heeft als thema ‘Forging Water’s Sustainable Transformation’. Naast Aqua-
tech en het innovatieforum, zijn er die week fitterijwedstrijden, een wetenschappelijk congres, 
het integratede leadersforum, het jongerenprogramma met de Wetskills Challenge en nog veel 
meer. Heb je vragen of ideeën, of wil je meer weten over de startbijeenkomst op 26 januari as., 
mail dan naar monique.bekkenutte@waternetwerk.nl.
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DRIE NATUURLIJKE BARRIÈRES  BESCHERMEN 
HET GRONDWATER
In de bodem en ondergrond beschermen drie 
van nature aanwezige ‘barrières’ het grondwater 
tegen verontreinigingen. In het project Kennis-
impuls grondwaterkwaliteit is de beschermende 
werking van deze barrières in beeld gebracht 
en zijn risico’s voor aantasting van de barrières 
geanalyseerd.
Wilko Verweij, Hilde Passier (Deltares), Jaap Bloem, Peter 
Schipper (Wageningen University & Research), Joris Dijkstra, 
Mariëlle van Vliet (TNO), Arnaut van Loon (KWR), Frank 
Swartjes (RIVM)

DE INTEGRALE MILIEU-IMPACT VAN 
 WATERNET
Al sinds 2005 wordt ieder jaar de klimaatvoet-
afdruk van Waternet berekend. Dit leverde vele 
inzichten op, maar deze bleven wel beperkt tot 
het thema klimaatverandering. Met een nieuw 
type analyse, Milieukostenindicator, worden voor 
het eerst ook andere milieuproblemen mee-
genomen.
Enna Klaversma, Niels Jonkers, Thomas Hes (Waternet)

WAARDENCOALITIES IN DE DRINKWATER-
KETEN
In een ‘intergenerationele dialoog’ zijn de huidige 
beelden die drinkwaterprofessionals met meer 
dan tien jaar werkervaring hebben van de drink-
waterketen, in kaart gebracht en geanalyseerd. 
Er blijkt een onderscheid te bestaan tussen een 
lineair, netwerk- en circulair ketenperspectief. 
Deze ketenperspectieven tonen hoe de drink-
waterketen is ingericht, wat de doelen zijn en 
welke uitdagingen er spelen.
Nicolien van Aalderen, Fabi van Berkel (KWR)

SEDIMENT AFDEKKEN. WERKT DAT LANG-
DURIG TEGEN NALEVERING VAN NUTRIËNTEN?
De waterbodems van de Bergse Plassen in 
Rotterdam zijn afgedekt met zand en deels 
met aluminiumhydroxide om nalevering van 
nutriënten tegen te gaan. Uit monitoring van 
het sediment blijkt dat het zand een duurzame 
fysieke barrière vormt tussen het oude eutrofe 
slib en het oppervlaktewater.
Leonard Osté (Deltares), Peter Overvest (Sanitas Water), 
Jack Hemelraad (Hoogheemraadschap van Schieland en  
de Krimpenerwaard)

NATUURONTWIKKELING OP DE HONDS-
BOSSCHE ZEEWERING
Nu de waterkerende functie van de Honds-
bossche Zeewering is vervallen doet zich de 
mogelijkheid voor om natuurgericht beheer toe 
te passen. Hiervoor is gekozen voor sinusbeheer. 
Uit regelmatige inventarisaties bleek zowel de 
flora als de fauna te profiteren van dit nieuwe 
beheer.
Richa Nanne (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier), Cyril Liebrand (EURECO ecologisch onderzoek & advies)

RUIMTE VOOR DE MIDDENAFVOEREN VAN  
DE WAAL
In november 2019 bood het WNF namens een 
breed gezelschap de visie Ruimte voor Levende 
Rivieren aan aan de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat. Een van de uitwerkingen van deze 
vi§sie evalueert de langsdammen die in 2015 in 
de Waal bij Tiel zijn aangelegd, waarbij kribben 
zijn opgeruimd.
Alphons van Winden en Gerard Litjens (Stroming bv),  
Jos Rademakers (ARK), Bas Roels (Wereld Natuur Fonds), 
Ties Rijcken (Flows)

MOGELIJKE DOORBRAAK OP HET GEBIED VAN 
PFAS-AFBRAAK?
Onlangs ontstond er beroering in de wetenschap-
pelijke wereld, toen er een artikel gepubliceerd 
werd waarin onder relatief milde chemische 
omstandigheden perfluorcarboxylzuren compleet 
werden afgebroken. Mogelijk levert dit nieuwe 
proces een bijdrage aan de oplossing van het 
probleem van PFAS in (bronnen voor) drinkwater.
Roberta Hofman-Caris, Elvio Amato, Milo de Baat, Johan van 
Leeuwen, Thomas ter Laak (KWR Water Research Institute)

Van elk nieuw artikel op H2O-Online 
een  melding krijgen? Volg ons dan op 
Twitter: @vakbladh2o.

De ambitie om een H2O-vakartikel te 
schrijven? Kijk op onze website voor de 
auteursinstructies. En stuur uw artikel 
naar redactie@h2owaternetwerk.nl

Meer weten?
Kijk op de website
van H2O!
h2owaternetwerk.nl Naast vakblad H2O is er een complete website met het meest actuele  (water)nieuws, 

watervacatures en H2O-vak artikelen, voor wie de verdieping zoekt. Deze H2O-vakarti-
kelen zijn geschreven door waterprofessionals. Op deze pagina een overzicht van de 
meest recente vakartikelen die op de site www.h2owaternetwerk.nl zijn  verschenen.
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Efficiënt, eenvoudig en 
innovatief waterbeheer 
met oplossingen voor:

 grondwaterstand

 oppervlaktewater

 riooloverstorten 

 EC-metingen

www.leiderdorpinstruments.nl               info@leiderdorpinstruments.nl              071 54 15 514

Gebruikersvriendelĳk en betrouwbaar 
gegevens verzamelen:

 Stand-alone (bluetooth)

 Telemetrisch naar uw portal

 (GSM, NB IoT, LTE-m, LoRa)


