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Toch weer pleisters plakken
En weer beleefden we een droge zomer. De ernst laat zich het best illustreren met de waterafvoer van 
de Rijn die naar recordniveau daalde. De machtige rivier verschrompelde. 
Dé vraag was deze zomer: in hoeverre hebben de watersystemen de gewenste robuustheid om droogte 
op te vangen? Met een keur aan ingrepen – stuwen, schotten en skippyballen, gestuurde drainage, 
bufferen van water, verondiepen van beken en dempen van sloten - sturen waterschappen de afvoer-
systemen bij om water vast te houden. 
Was het voldoende? Uiteindelijk niet. De grondwaterstanden daalden later dan voorgaande jaren, 
maar de droogte duurt te lang, schreef waterschap Rijn en IJssel eind augustus als toelichting op het 
oppompverbod in en rond de kwetsbare natuurgebieden Stelkampsveld bij Borculo en De Zumpe bij 
Doetinchem.
De natuur leed. Niet alleen in de Achterhoek, ook in Overijssel, op de Veluwe en in Brabant en Limburg 
grepen waterschappen in met oppomp- en beregeningsverboden om onherstelbare natuurschade te 
voorkomen. Waterschap De Dommel voedde (opnieuw) droogvallende beken met ‘overlevingswater’ 
om soorten als beekprik, libelle en kokerjuffer te redden. Op tal van andere plekken werden vissen 
overgeplaatst naar zuurstofrijke wateren.
Toch weer pleisters plakken en dat kun je niet ‘robuust’ noemen. De langdurige droogte, die overigens 
in heel Europa voor grote problemen zorgde, vraagt daarom om verdergaande aanpassingen van het 
watersysteem om water beter vast te houden. “Als er een moment is om de inrichting, het beheer 
en het gebruik van onze watersystemen een substantieel andere wending te geven, meer in lijn met 
natuurlijke processen, dan is het wel nu”, zegt Piet Verdonschot in deze H2O. De gerenommeerde 
 wetenschappelijk onderzoeker die deze maand met pensioen gaat, stelt: we hebben de kennis om 
benodigde veranderingen in gang te kunnen zetten, de politieke en maatschappelijke teneur onder-
schrijven de behoefte, en de wettelijke kaders vragen het. 
Dus. 

Bert Westenbrink
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Focust u op energie-efficiëntie? Of op betrouwbaarheid? Of op 
beide en nog veel meer?  
Met onze Performance³-productportfolio, bestaande uit Blower, 
Hybrid en Turbo, vinden we altijd het meest efficiënte en 
geschikte antwoord voor u. Want iedere installatie is anders en 
elk efficiency-plan verdient een oplossing op maat. Profiteer van 
maximaal 30% energiebesparing! 
LET’S TALK! We zullen u graag adviseren!

www.aerzen.nl

„... over de energiezuinige, efficiënte beluchting van uw  
beluchtingsbassins met PERFORMaNCE3.“

Abwasser_NL_220x297.indd   3 22.01.19   16:30

H2O | NR 7/8 SEPTEMBER 2022



 I 5INHOUD

16
Peter van Thienen 
en collapsologie
‘Alle signalen 
staan op rood’
 

8

22

Neelke Doorn
‘Gebrek aan 
waterbewustzijn 
is zorgelijk’

Inhoud  

26

Piet Verdonschot
‘Waarom leeft het 
er en hoe dan?’

H2O verkent 
de toekomst: 
Wat wacht het 
waterschap?

Vakblad 
van Koninklijk 
Nederlands 
Waternetwerk

Nr 7/8
September 2022

normeckalsbeek.nl  |  +31 (0) 592 350 000 
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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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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N
s het wel verantwoord om koffie te drinken, 
als de productie van één kopje 140 liter 
water kost? Moeten we harde  waterkeringen 
bouwen als dat niet goed is voor de water-
kwaliteit? Mogen drinkwaterbedrijven 
en agrariërs het eindige grondwater als 

oneindige bron blijven gebruiken? Met dit soort 
kwesties houdt hoogleraar Neelke Doorn zich 
bezig. “De wateruitdagingen van vandaag roepen 
allerlei dringende vragen op. Die zijn niet alleen 
van technische, maar ook van ethische aard”, 
zegt ze. “Ethiek gaat over waarden. Denk in het 
waterdomein onder meer aan veiligheid, gezond-
heid, ecologie en de beschikbaarheid van water in 
de toekomst. In beleidsbeslissingen en technische 
oplossingen moeten vaak keuzes worden gemaakt 
tussen verschillende waarden. Hetzelfde geldt 
voor de modellen die wetenschappers opstellen. 
Neem je bijvoorbeeld in een overstromingsmodel 
de schade aan de natuur mee of kijk je alleen naar 
mensenlevens?”
Al jong wist Doorn dat ze civiele techniek wilde 
studeren. Toen ze eind jaren tachtig op televisie 
de overstromingen in Bangladesh zag, kreeg ze 
de geest: zij zou de mensen daar gaan bescher-
men tegen het water. “Eenmaal in Delft vond ik de 
studie hartstikke interessant, maar het viel me wel 
op dat er weinig oog was voor de maatschappelijke 
context waarvoor je techniek ontwikkelt. Na mijn 
afstuderen had ik het gevoel dat ik nog niet was 
uitgeleerd. Daarom ben ik, naast mijn eerste baan 
bij Deltares, filosofie gaan studeren in de avond-
uren en weekenden.”>

IAls kind had Neelke Doorn al een 
fascinatie voor techniek en water. Maar 
ze ontdekte gauw dat ingenieurswerk 
meer is dan rekenen. Inmiddels is ze 
hoogleraar Waterethiek aan de TU Delft. 
‘Achter de grote wateropgaven gaan 
allerlei ethische kwesties schuil.’ 
TEKST DORINE VAN KESTEREN 
FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Hoogleraar Neelke Doorn:      

WATER IS VEEL 
COMPLEXER 
DAN TECHNIEK 
ALLEEN’

‘
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Techniek en filosofie – een op het oog 
wonderlijke combinatie.
“Zeker niet, want ingenieurswerk is 
meer dan rekenen. Mijn algemene 
ethiekcursus aan de universiteit begin ik 
vaak met een voorbeeld uit mijn tijd bij 
Deltares. Wij waren toen gevraagd als 
getuige-deskundige in een rechtszaak. 
Afhankelijk van hoe wij onze resultaten 
presenteerden in het eindrapport, zou 
de ene of de andere partij aansprakelijk 
zijn. De afronding achter de komma had 
dus enorme consequenties. Zo maak 
ik mijn studenten duidelijk dat je als 
 ingenieur altijd wel een keer stuit op 
vragen en dilemma’s. En wat voor pro-
fessional wil je dan zijn?
Een ander voorbeeld: waarop moeten 
waterbeheerders sturen bij de aanpak 
van medicijnresten in het afvalwater? 
Alleen op de menselijke gezondheid 
en de kwaliteit van het drinkwater? Of 
kijk je ook naar de gezondheid van het 
ecosysteem en pas je al extra zuivering 
toe op het afvalwater? Of ga je nog een 
stap verder en vraag je terughoudend-
heid van artsen bij het voorschrijven 
van middelen waarvan bekend is dat ze 
lastig uit het water te halen zijn, zoals 
de pijnstiller diclofenac? Ook hier zit 
een ethisch vraagstuk achter, ook hier 
moet je allerlei waarden tegen elkaar 
afwegen.”

Komt het neer op een bredere blik?
“Lange tijd was ons watersysteem 
eenzijdig gericht op waterveiligheid. Nu 
dringt het inzicht langzaam door dat er 
meer waarden zijn. Als we nadenken 
over een toekomstbestendige inrichting 
van ons land, over stedenbouwkundige 
plannen en de aanleg van infrastructuur, 
dan gaat het ook over waterkwaliteit, 
natuur, droogte en de verdeling van het 
schaarse water. Harde maatregelen – 
afsluiting van zeearmen, verkorting van 
de kustlijn en ophoging van dijken – zijn 
over het algemeen niet goed voor de 
natuur; die houdt immers van ruimte en 
dynamiek. Daarmee zeg ik niet dat de 
belangen van de natuur altijd moe-
ten prevaleren, maar wel dat we deze 
moeten meewegen. Een veerkrachtig 
watersysteem vervult zoveel moge-

lijk functies tegelijk: overstromingen 
voorkomen, maar ook water vasthouden 
en de drinkwatervoorziening en water-
kwaliteit beschermen.
Een bredere blik dus, inderdaad. Maar 
ook weer niet te breed. Een valkuil van 
filosofen is soms om een vraagstuk te 
abstract te maken, een soort theorie van 
alles te ontwikkelen. En dan kom je ook 
niet verder. Door mijn dubbele achter-
grond zie ik de tekortkomingen van 
beide vakgebieden. Als ik onder filoso-
fen ben, denk ik vaak: daal even af naar 
de concrete situatie. Maar ben ik onder 
ingenieurs, dan denk ik: probeer eens 
een abstractieniveau hoger te denken.” 

Een ander ethisch dilemma: hoe gaan 
we om met de data van rioolwater
onderzoek? Het RIVM schetst allerlei 
vergezichten, waarbij de overheid 
preventieprogramma’s inzet als blijkt uit 
het rioolwater dat er in bepaalde wijken 
obesitas of diabetes heerst. 
“In tijden van corona is het goed om 
gebruik te maken van deze data. Riool-
watersurveillance grijpt minder in het 
menselijk lichaam in dan andere vor-
men van testen. Zolang het onderzoeks-
gebied maar groot genoeg is; je moet 
niet meten op straatniveau. Maar als het 
gaat om preventie, dan ben ik voorzich-
tiger. Wat voor samenleving willen we 

zijn? Een gezondheidsdictatuur? Op enig 
moment hebben mensen het recht om 
ongezond te leven. Corona zie ik als iets 
anders dan obesitas en diabetes. De 
besmettelijkheid voor anderen recht-
vaardigt een strengere houding.”

U heeft zich verdiept in het begrip 
 veerkracht.
“De idealen van eigen verantwoorde-
lijkheid, zelfredzaamheid en veerkracht 
hebben de verhouding tussen de 
overheid en burgers veranderd. Onder 
deze noemer verwacht de overheid dat 
mensen een actieve bijdrage leveren 
aan de klimaatbestendigheid van hun 
leefomgeving. Dit gaat echter voorbij 
aan het feit dat niet iedereen dezelfde 
mogelijkheden heeft.
Neem mijn eigen woonwijk, een jaren 
dertig-buurt in Nijmegen met veel hoog-
opgeleide bewoners. Toen het zwembad 
hier verdween, zijn zij erin geslaagd de 
bestemming om te zetten naar groen 
en er een park te laten aanleggen. In 
klimaatopzicht natuurlijk een prachtig 
initiatief en toen het park werd geopend, 
zei een trotse wethouder: dit gaan we 
elders in de stad ook doen. Maar is dat 
wel haalbaar in andere wijken, met 
minder cohesie en minder mensen die 
de weg weten in bestemmingsplanpro-
cedures en subsidieaanvragen? Het 
risico is dan dat er ongelijkheid ontstaat, 
een maatschappelijke tweedeling. De 
 gemeente moet niet simpelweg denken: 
de mensen regelen het zelf wel, wij 
hoeven niets meer te doen.” 

Burgers hébben toch ook een verant
woordelijkheid?
“In de Grondwet staat dat de overheid 
verantwoordelijk is voor een leefbare 
woonomgeving en dat álle inwoners van 
Nederland daar recht op hebben. Als de 
overheid die verantwoordelijkheid over-
draagt, moet ze wel kijken of de andere 
partij die verantwoordelijkheid aankan. 
Dat betekent dat er niet te veel schaarse 
overheidsmiddelen en -menskracht naar 
wijken moeten gaan waar men het al 
goed voor elkaar heeft. Kijk als overheid 
waar je samen kunt optrekken en onder-
steun de mensen die dat nodig hebben.> 

Als ik onder filosofen ben, denk ik 
vaak: daal even af naar de concrete 
situatie. Maar ben ik onder ingenieurs, 
dan denk ik: probeer eens een 
abstractieniveau hoger te denken’

‘

NEELKE DOORN

Het gebrek aan waterbewustzijn is zorgelijk’‘
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Tegelijk kan iedere individuele burger 
een steentje bijdragen: minder tegels  
in de tuin, de regenpijp afkoppelen,  
niet van die reuzezwembaden vullen…  
Laatst schreef drinkwaterbedrijf 
 Brabant Water in een nieuwsbericht 
dat zij al enorm geholpen zijn als 
 consumenten in de  zomer 2 procent 
minder water  verbruiken. Het gebrek 
aan waterbewustzijn is zorgelijk. In 
een van de eerste hete zomers, toen 
Vitens de druk op de waterleiding had 
verlaagd, hoorde ik een reportage op de 
radio. ‘O’, zei  iemand, ‘dan ga ik maar 
twee keer zo lang douchen.’ We moeten 
af van het beeld dat we recht hebben op 
ons  huidige comfortlevel, zowel op het 
gebied van energie als op het gebied  
van water.”

Moet de overheid meer doen om dit 
 tussen de oren te krijgen?
“Als burger Neelke ben ik strenger dan 
als hoogleraar waterethiek, merk ik. 
De polarisatie in de samenleving groeit 
en er is een groep mensen die iedere 
boodschap van de overheid wantrouwt. 
Het is dus heel lastig om hier de juiste 
strategie te bepalen.”

Wat doet u om uw inzichten naar de 
praktijk van het waterbeheer te brengen?
“Ik streef naar een goede mix tussen 
theoretisch en praktijkgericht onder-
zoek. Daarom vind ik het belangrijk om 
samen te werken met waterschappen en 
drinkwaterbedrijven. Samen hebben we 
ons bijvoorbeeld verdiept in crowdbased 
innovation: hoe laat je burgers parti-
ciperen bij maatregelen die hun wijk 
klimaatbestendig of duurzaam moeten 
maken? In Rotterdam hebben we tijdens 
een citysafari onderzocht welke projec-
ten wel slagen en welke niet. Een van 
de uitkomsten is dat het goed werkt als 
je meerdere doelstellingen verenigt. 
Bijvoorbeeld: in een wijk die van het 
gas afgaat, is het slim om activiteiten te 
organiseren waar de bewoners elek-
trisch leren koken. Dat helpt niet alleen 
om draagvlak te krijgen voor de maat-
regel, maar is ook goed voor de sociale 
cohesie.” 

Kijken waterbeheerders na uw i nter
ventie anders aan tegen hun werk en de 
wereld?
“Dat ik zaken van veel verschillende 
kanten bekijk, heeft invloed op de werk-
wijze van de mensen met wie ik samen-
werk. Tot op zekere hoogte, uiteraard. 
De grootste impact zit in het onderwijs. 
Toen ik zelf civiele techniek studeerde, 
was ‘bouwen om het bouwen’ het devies. 
De studenten van nu zijn veel breder 
geïnteresseerd, die hebben de drive om 
de wereld te verbeteren.”

Wat zijn uw doelen voor de komende tijd?
“Plannen te over. Mijn focus ligt op 
waterkwaliteit, afvalwater en medicijn-
resten. Meer in het algemeen richt ik 
mij op de vraag hoe we kunnen zorgen 
voor maatregelen voor klimaatmitigatie 
en -adaptatie die ook de waterkwaliteit 
dienen. Interessant vind ik daarnaast 
de ethische aspecten van circulariteit – 
een nog redelijk onontgonnen gebied. 
Weer een ander vraagstuk is of we bij de 
energietransitie niet te veel inzetten op 
elektrificering. Bijna alle grondstoffen 
van batterijen, accu’s en zonnepanelen 
komen uit Afrika. Verplaatsen we daar-
mee niet het probleem?”

Uiteindelijk delven altijd een of meerdere 
waarden het onderspit in besluitvorming. 
In die zin is de uitkomst nooit ideaal. 
“Een ethische kijk houdt in dat je 
meerdere perspectieven meeneemt. 
Daar worden beslissingen altijd  beter 
van. Ik zou het jammer vinden als de 
grote vraagstukken rond klimaat, water, 
stikstof en energie enkel bekeken 
worden door de politieke bril van de 
eerstvolgende verkiezingen. We  hebben 
ook een verantwoordelijkheid voor 
toekomstige generaties en voor mensen 
buiten Nederland. Laten we hopen dat 
bestuurders, beleidsmakers en water-
beheerders het lef hebben om hun 
tijdhorizon groter te maken dan vier jaar 
en beslissingen te nemen die misschien 
ingaan tegen de voorkeur van hun partij 
en achterban. En dat vervolgens goed 
uitleggen aan je inwoners – dát is leider-
schap.”•

NEELKE DOORN 

NEELKE DOORN  (1973) stu
deerde civiele techniek aan 
de TU Delft, filosofie aan de 
 Universiteit Leiden en rechten 
aan de Open Universiteit. In 
2011 promoveerde zij aan de 
TU Delft met een proefschrift 
over morele verantwoordelijk
heid in onderzoeksteams. 
Sinds 2017 is zij hoogleraar 
Waterethiek bij de sectie 
Ethiek & Filosofie van de Tech
niek van de TU Delft.  

Laten we hopen 
dat bestuurders, 
beleidsmakers en 
waterbeheerders 
het lef hebben om 
hun tijdhorizon 
groter te maken 
dan vier jaar en 
beslissingen te 
nemen’

‘

Wageningen, T 0317 419 144, info@albersalligator.com, www.albersalligator.com

Albers Alligator levert al meer dan 40 jaar kwaliteitsproducten 
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www.albersalligator.com/wateropslag/multi-f-solar/
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‘WATERVRIENDELIJK BOUWEN’, IS 
DAAR AANDACHT VOOR IN DE WONING-
BOUW?
“We zien verschillende opgaven op het 
gebied van duurzaamheid  samenkomen 
in de gebouwde omgeving. Natuur-
inclusief en circulair bouwen zijn 
echt een  issue geworden. Duurzaam-
heid betekent voor ons onder andere 
klimaat adaptatief bouwen. Daaronder 
vallen het voorkomen van wateroverlast, 
hittestress en droogte. 
Dat is gemakkelijker gezegd dan ge-
daan. Er is immers een groeiende druk 
om binnenstedelijk en de hoogte in te 
bouwen. Dat betekent automatisch dat 
je meer verstening krijgt in de binnen-
stad. Dat we onder onze leden niet 
alleen woningbouwers hebben maar ook 
de infrasector, maakt dat we het water-
overlastprobleem scherp op het netvlies 
hebben. Infrabouwers zien dat de rio-
lering het water geregeld niet aankan. 
Droogte is in de woning- en utiliteits-
bouw ook in beeld, maar vooral in relatie 
tot funderingsschade in bestaande bouw 

door een te laag grondwaterpeil. Op 
gebiedsniveau wordt, onder andere in 
het platform ‘KAN Bouwen’, gewerkt 
aan oplossingen die de biodiversiteit 
bevorderen, en daarbij wateroverlast en 
droogte beperken. 
Wat ik maar wil zeggen: je moet goed 
bedenken wat watervriendelijk bouwen 
eigenlijk is. Wat is je doel? Kijk je naar 
gebiedsmaatregelen of naar maatrege-
len op gebouwniveau? Wil je dat wonin-
gen minder drinkwater gebruiken voor 
dingen die niet noodzakelijk zijn? Of gaat 
het je om het opvangen van regenwater 
om wateroverlast te voorkomen en het 
te kunnen gebruiken in droge periodes? 
Dat vraagt om heel andere oplossingen. 
Waterberging, onder een woning of mis-
schien gezamenlijk in een wijk, is een 
stuk goedkoper dan een dubbelsysteem 
in een woning om drinkwater en grijs 
water gescheiden te gebruiken. 

DIE EXTRA KOSTEN VERDIENEN WE 
TOCH WEL TERUG?
“Was het maar zo rechttoe rechtaan. 

We hebben naast duurzaamheid ook 
betaalbaarheid als opdracht en grond 
is duur. De maatschappelijke baten van 
openbaar groen hebben we nog altijd 
niet beprijsd. Dus in de praktijk zien we 
vaak dat er in het eerste plan veel groen 
staat ingetekend, maar dat daar in de 
loop van het planproces om financiële 
redenen in wordt gesneden. 
Bovendien ervaar je de baten pas op de 
langere termijn, en vallen ze ergens an-
ders dan de kosten. Alleen al binnen mi-
nisteries ligt het moeilijk om een maat-
regel te bekostigen waarvan de  baten 
bij een ander ministerie neerslaan. Dat 
is het spanningsveld waarin we zitten. 
Zeggen gemeenten in hun uitvraag: 
‘zoveel procent van het plangebied moet 
groen of wateropvang zijn’ en ze bieden 
daar in proces en budget ruimte voor, 
dan kan de bouwsector dat ontwerpen 
en realiseren. En zet de minister in het 
Bouwbesluit: er moet wateropslag onder 
een nieuwe woning komen, of geschei-
den watercircuits in de woning, dan kan 
de bouwsector dat ook. 

VERPLICHT 
WATERVRIENDELIJK 
BOUWEN: ZINNIG  
OF ONZINNIG?

PODIUM
COÖRDINATIE: MIRJAM JOCHEMSEN

Een enorme woningbouwopgave en een eindige capaciteit bij de drinkwater
voorziening, hoe breng je dat bij elkaar? Drinkwaterbedrijf Vitens en 
waterschap Vallei en Veluwe roepen de Tweede Kamer op om met spoed 
voorschriften op te nemen in het Bouwbesluit die dwingen tot het ‘maximaal 
waterinclusief’ bouwen van woningen. Is dat een zinnig voorstel of niet?  
We legden deze vraag voor aan Martijn Verwoerd, beleidsadviseur publiek
recht en senior belangenbehartiger bij Bouwend Nederland.

iStock

Martijn Verwoerd:
Water is 
spotgoedkoop. 
Dat maakt 
terugverdienen van  
extra bouwkosten 
bijna onmogelijk’

‘

PODIUM

Maar ik schat dat een dubbel leiding-
systeem toch al snel 15.000-20.000 euro 
per woning extra kost. Hoe reageren 
gemeenten, woningcorporaties of 
andere financiers daarop? Hoe zit het 
met de hypotheekverstrekking voor 
zo’n duurdere woning? En vergis je niet: 
water is spotgoedkoop. Dat maakt het 
terugverdienen van de extra bouwkosten 
bijna onmogelijk.” 

EN DE TECHNIEK?
“Er zijn nog wel wat praktische  haken 
en ogen, maar in principe kunnen 
we overal een technische oplossing 
voor vinden. Wateropslag onder een 
 eengezinswoning is geen probleem. 
Voor appartementen is het complexer. 
Daar heb je niet onder iedere woning 
een kruipruimte, en opslag op het dak 
vraagt een heel andere en sterkere 
constructie. 
Voor het huishoudelijk gebruik van grijs 
(regen)water heb je twee gescheiden 
systemen in de woning nodig. Maar als 
je regenwater op is, moet er ergens een 

backupsysteem zijn. Dan krijg je toch 
ergens in het systeem een kleine ver-
menging. Misschien zitten daar risico’s 
aan die we nog niet overzien. Dat zijn 
dingen die we eerst goed moet uitzoe-
ken met zijn allen.” 

HET ZOU LOGISCH ZIJN ALS JULLIE 
DEELNEMEN AAN HET GESPREK OVER 
AANPASSING VAN HET BOUWBESLUIT.
“Zo’n motie waar Vitens en Vallei en 
Veluwe op aandringen kan een goede 
aanzet zijn om dat te doen. Het ligt dan 
voor de hand dat het ministerie het 
voortouw neemt. Goede contacten met 
waterschappen hebben we al, en als het 

aan de orde is weet de Vewin ons ook te 
vinden. 
Maar nog dit jaar ‘watervriendelijke’ 
verplichtingen opnemen in het Bouw-
besluit is echt te snel. Het mag met 
 gezwinde spoed, maar niet overhaast. 
We hebben tijd nodig om samen goed na 
te denken over wat we willen  bereiken 
en wat dan de optimale oplossing is, 
ook in samenhang met de andere 
maatschappelijke opgaven. Uiteinde-
lijk hebben we allemaal belang bij een 
 doordacht toekomstbestendig systeem 
dat het regenwater wat we gratis krij-
gen, zo goed mogelijk benut.”• 

Meer informatie
Binnen het platform ‘KAN Bouwen’ werken Bouwend Nederland, NEPROM (Vereniging 
van Nederlandse Project ontwikkeling Maatschappijen) en WoningbouwersNL aan klimaat-
adaptieve natuurinclusieve nieuwbouw, zie www.kanbouwen.nl
Reageren? Ideeën? Ga naar h2owaternetwerk.nl/h2opodium/opinie.
Of heeft u iets te zeggen over een onderwerp waarover we het in de waterwereld met elkaar 
zouden moeten hebben? Neem contact op met de redactie van H2O, redactie@h2omedia.nl.
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C
ittegolven, smeltende gletsjers, een 
stijgende zeespiegel - zo ongeveer 
kunnen we ons de gevolgen van 
 klimaatverandering nog wel voorstel-
len. Maar een complete ineenstorting 
van de maatschappij? Nee, dat is iets 

voor science fiction. Toch houden steeds meer 
serieuze wetenschappers zich bezig met het 
fenomeen societal collapse. Eén van hen is Peter 
van Thienen, principal scientist Hydroinformatica 
bij KWR Water Research Institute. Hij spreekt van 
collapsologie.
“Klimaatmodellen laten weliswaar een grote 
spreiding zien in hun voorspellingen. Maar de 
daadwerkelijk opwarming zit tot nu toe telkens 
aan of voorbij de warme kant van dit spectrum. 
Alle signalen staan op rood. De laatste jaren is 
veel onderzoek gedaan naar kantelpunten - tipping 
points - die het klimaatsysteem blijvend in een 
andere modus brengen. Denk aan het ontdooien 
van de permafrost. De gevolgen zijn moeilijk te 
modelleren, maar zeker ingrijpend. Het laatste 
IPCC-rapport benoemt deze kantelpunten expli-
ciet als gebeurtenissen met een kleine kans, maar 
een groot effect ver voorbij de gepresenteerde 
modelprojecties.”

Manmade en mondiaal 
De wereldgeschiedenis is een opeenvolging van 
rijken en beschavingen die opkomen en ten  
onder gaan. Societal collapse is dan ook aller-
minst een wereldvreemd concept. “We hebben al 
eerder gezien dat regionale klimaatverandering 
grote gebieden ongeschikt maakte voor mense-
lijke bewoning. De Sahara en Arabische woestijn 
waren ooit vruchtbare groene landschappen. Door 
natuurlijke processen is het daar veranderd in een 
droge zandbak. Maar let op: de fysische transfor-
maties van nu verschillen in twee opzichten: ze 
zijn door de mens veroorzaakt én doen zich voor 
op mondiale schaal.”
Publicisten over societal collapse wagen zich niet 
aan een scherp omlijnde definitie. Het is eerder > 

H

Stel: de wereld haalt de klimaatdoelen niet. En de opwarming 
van de aarde gaat door ver voorbij 1,5 °C. Wat staat ons dan te 
wachten? Het kan tot grote maatschappelijke ontwrichting leiden. 
De kans op het zwartste scenario is misschien klein, maar de 
impact  als het zich voordoet  groot. Dat maakt het een serieus 
te nemen risico, zeker voor de watersector. Peter van Thienen over 
collapsologie.

TEKST HANS OERLEMANS | BEELD ISTOCK

ZEER DE VRAAG 
OF WE ONS UIT 
DE KLIMAATCRISIS 
KUNNEN 
ADAPTEREN’     

‘
Peter van Thienen over collapsologie

Peter van Thienen 

Of we kiezen voor een andere leefstijl of 
het systeem aarde dwingt ons daartoe’

‘
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een proces dan een toestand. Klimaat-
verandering leidt vanuit dit perspectief 
wereldwijd tot ontwrichting. Het brengt 
een lawine van elkaar versterkende 
ontwikkelingen op gang: delen van de 
aarde (delta’s) raken onbewoonbaar 
met als gevolg klimaatvluchtelingen, 
opbrengst van de landbouw daalt bij een 
groeiende wereldbevolking, politieke 
instabiliteit en internationale conflicten 
over water, voedsel, grondstoffen en/
of bewoonbaar land. Het maakt nieuwe 
destructieve krachten los en versterkt 
bestaande conflictstof in een sowieso al 
instabiele wereld. Dat gaat niet voorbij 
aan Nederland.

Risico’s watersector
Klimaatverandering raakt aan alle 
primaire processen van de watersector 
(drinkwater, waterveiligheid, waterzuive-
ring). Het staat dan ook al jaren hoog op 
de agenda. De waterschappen willen in 

2025 klimaatneutraal opereren. Drink-
waterbedrijven bereiden zich voor op 
perioden van extreme droogte. Delta-
commissaris Peter Glas waarschuwt 
met klem geen woningen te bouwen in 
de laagst gelegen polders. Kortom, de 
sector lijkt scherp gefocust op mitigatie 
(afremmen) en adaptatie (aanpassen). 
Wat ontbreekt er nog aan?
Van Thienen: “Adaptatie suggereert 
dat we met tijdige maatregelen de 
klimaatverandering kunnen managen 
en zo de samenleving zoals die nu is 
overeind kunnen houden. Het is zeer 
de vraag of we ons uit de klimaatcrisis 
kunnen adapteren. Uit het oogpunt van 
goed  risicomanagement is ook een 
kleine kans met een enorme impact 
een  serieus te nemen risico. Ik zie de 
watersector daar nauwelijks op anti-
ciperen, net zomin als de rest van de 
samenleving.” 
Stel dat waterschappen en drinkwater-

bedrijven het risico op maatschappelijke 
ineenstorting wél serieus nemen, wat 
betekent dat dan? “Wat mij betreft, een 
heleboel dingen tegelijk. Allereerst moet 
nog steviger worden ingezet op CO₂-neu-
traal opereren. Dat kan niet snel genoeg 
gaan. Naast de negatieve voetafdruk be-
perken, is er ook nog zoiets als de posi-
tieve handafdruk versterken. We moeten 
dit niet zomaar laten gebeuren. Gezien 
de enorme impact op de watervoorzie-
ning moet de sector zich wat mij betreft 
veel sterker uitspreken voor ingrijpende 
maatregelen. Zeg tegen de samenleving: 
Wij kunnen ons maar tot op bepaalde 
hoogte aanpassen. Adaptatie heeft gren-
zen. De diensten die U van ons verwacht, 
zijn niet meer gegarandeerd als klimaat-
verandering in dit tempo doorgaat.”

Veerkracht
De watersector is voorbereid op calami-
teiten met een kortdurende impact zoals 

Als mitigatie en adaptatie niet het antwoord zijn op klimaat-
verandering, wat dan wel? In 2018 introduceerde professor 
Jem Bendell het begrip deep adaptation. Hij is oprichter van 
het Institute for Leadership and Sustainability aan de Univer-
siteit van Cumbria in noordwest Engeland. Volgens hem is 
een vorm van maatschappelijke terugval of zelfs ineenstor-
ting onvermijdelijk geworden.  
De samenleving moet een fundamenteel andere afslag 
nemen. Niet langer gefixeerd op economische groei, maar 
eerst eens goed nadenken over wat echt van waarde is. 
Welke producten, diensten en voorzieningen moeten sowieso 
beschikbaar blijven? In het verlengde daarvan ligt de vraag: 
Wat zijn we bereid los te laten om het klimaat te ontzien? 
Waar nemen we definitief afscheid van? Ook de watersector 
kan voor dergelijke keuzes komen te staan.

Van Thienen: “Deep adaptation biedt een denkkader voor de 
omgang met een dreigende terugval en in verlengde daarvan 
voor de weg naar een leefbare en houdbare toekomst. Dat 
is relevant voor de watersector. Is het bijvoorbeeld verant-
woord om het gebruik van 130 liter drinkwater per persoon 
per dag te blijven faciliteren? Het is nu soms al precair of 
aan de vraag kan worden voldaan, terwijl Nederland er naar 
verwachting nog twee miljoen inwoners bijkrijgt? Misschien 
is het tijd de drinkwatervoorziening fundamenteel anders te 
organiseren uitgaande van schaarste en noodzaak.”
“Maar kijk ook naar de vergaande digitalisering en schaalver-
groting. We maken onze systemen almaar kwetsbaarder. De 
sector moet anticiperen op mogelijk langdurige verstoringen. 
Dit kan door terugvalopties in te bouwen naar een basale, 
handmatige en waar nodig kleinschalige operatie.”

GEA komt naar 
u toe!

Test de nr. 1 decanter
voor slibontwatering.

Onze centrifuge zorgt voor de best denkbare
resultaten bij communale slibontwatering en
de ontwatering van mest en digestaat. De hoogst
mogelijke g-krachten leiden tot de droogste koek
én leveren het schoonste centraat op. Test en
ervaar het zelf wat deze technologie aan
voordelen biedt! Wij komen bij u langs op locatie
met onze mobiele GEA Biosolids Decanter.

Maak nu een testafspraak:

E Steven.deBoer@gea.com
M +31 6 2112 8190

GEA.com/nederland

een overstroming à la Valkenburg. De oude situatie kan 
snel worden hersteld met weliswaar de nodige materiele 
schade. De sector is veel minder voorbereid op, maar wel 
erg kwetsbaar voor langdurige verstoringen. Bedrijfs-
processen zijn steeds meer afhankelijk van hoogtech-
nologische componenten en specifieke chemicaliën. 
Tegelijker tijd is er sprake van schaalvergroting. In turbu-
lente tijden kan het moeilijk worden systemen ongestoord 
in de lucht te houden.  
Van Thienen: “Bij een ernstige en langdurige crisis zou 
je terugvalopties moeten hebben voor als essentiële 
componenten niet meer worden geleverd of de data-in-
frastructuur of energievoorziening uitvallen. Door dan 
terug te schalen naar meer regionale en lokale systemen 
kan ook onder extreme omstandigheden de basisvoorzie-
ning wellicht nog lange tijd overeind blijven. Stel je hebt 
drinkwater voorraden, maar je kunt het systeem niet meer 
onder druk houden omdat pompen uitvallen door storin-
gen in de energietoevoer. Dan zou je lokaal energie moet 
kunnen opwekken of misschien moet je wel een oude 
watertoren in ere herstellen. Ook onder zware omstandig-
heden moet de sector essentiële diensten kunnen blijven 
leveren. Drinkwater en waterveiligheid zijn basisvoor-
waarden voor het leven.”  

Technofix
“Adaptatie is nu het toverwoord. De Deltacommissaris 
zegt: spreid de bouwopgave van een miljoen woningen 
over het land en ontzie de laagst gelegen gebieden. Een 
verstandig advies, maar wel pure adaptatie. De gedachte 
is: we kunnen blijven doen wat we doen door ons op tijd 
aan te passen. Blijven bouwen, maar niet meer in de diep-
ste polders. Blijven autorijden, maar dan wel elektrisch en 
blijven vliegen maar op biokerosine of waterstof.” 
“Hoe realistisch is dat? Zoals het er nu naar uitziet, is de 
kans groot dat de klimaatdoelen op wereldschaal niet 
worden gehaald. Wat dan? Politici en bestuurders hebben 
het daar niet over. Misschien uit angst alarmistisch te 
klinken en mensen te demotiveren. Toch moeten we dit 
onder ogen zien. Grote veranderingen komen er sowie-
so. Of we kiezen voor een andere leefstijl of het systeem 
 aarde dwingt ons daartoe. Door het zwartste scenario 
door te denken, wordt duidelijk waar we in verzeild kun-
nen raken.”       
Het klimaatdebat kent ook nog het technofix-scenario. 
Optimisten geloven dat met nieuwe - nog te ontwikkelen 
- technieken later in deze eeuw broeikasgassen die we 
nu uitstoten alsnog kunnen worden afgevangen. Daar-
mee zou de opwarming kunnen worden teruggedraaid. 
Eind goed al goed. “Optimisme is prachtig, maar gaat dit 
allemaal lukken? Het mag nooit een rechtvaardiging zijn 
om door te gaan met uitstoten. Dan neem je een grote gok 
met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”•

Bij een ernstige en langdurige crisis 
zou je terugvalopties moeten hebben’

‘

Andere afslag nemen

H2O | NR 7/8 SEPTEMBER 2022



 I 21IN THE PICTURE

WIE
“Wat wil ik later worden”, 
vroeg Maud van Ockenburg 
zich als 15-jarige Mavoscho-
lier af. Omdat wiskunde, 
natuurkunde, techniek 
favoriete vakken waren, 
bezocht ze een open dag aan 
de Techniekcampus in Den 
Helder. Daar ontdekte ze de 
middenkader engineering 
opleiding, tussen werkvloer 
en hoger kader in. Een prima 
keuze, bleek. 
Lastiger was het om in de 
Kop van Noord-Holland een 
eerste stageplek te vinden. 
De offshore - ooit een grote 
banenmotor - was op sterven 
na dood. Een klasgenoot 
bracht haar op het pad 
van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(HHNK), hoewel ze geen 
idee had wat een water-
schap deed. “Ik moest wat”, 
lacht ze. “Bovendien was 
de standplaats Den Helder 

vlakbij waar ik woon, in 
Julianadorp. We leven hier 
en worden aan drie kanten 
omringd door water. Tijdens 
mijn stage ontdekte ik wat 
er allemaal voor nodig is 
om droge voeten te houden, 
om de kanalen schoon te 
houden, om schoon water uit 
de kraan te krijgen, wat er 
gebeurt wanneer we de wc 
doorspoelen.” 
Vanwege het boeiende 
werkveld en de prima stage-
begeleiding wilde ze er ook 
haar afstudeerstage lopen. 
Het HHNK vond het bijzon-

der dat iemand graag terug 
wilde komen, maar had op 
dat moment geen geschikte 
stageplek beschikbaar. “Toen 
hebben ze me maar meteen 
een vaste baan aangeboden. 
Zo had ik in mijn derde oplei-
dingsjaar al een arbeidscon-
tract voor na mijn afstuderen 
op zak!” 

WAAR
De rioolwaterzuiverings-
installatie bij Den Helder, 
langs de oostoever van het 
Noord-Hollands kanaal, is 
één van de 15 rwzi’s die ze 
helpt draaiende te houden, 
samen met haar  collega’s 
van de afdeling asset 
management. “Ook de 325 
rioolgemalen en 500 kilome-
ter persleiding vallen onder 
onze verantwoordelijkheid. 
Onze onderhoudsstrategie is 
conditie- en risicogestuurd. 
We bekijken of en wanneer 
het nodig is om assets of 

onderdelen daarvan te 
vervangen of renoveren. Of 
dat meteen moet gebeuren 
als de standaardlevensduur 
is verlopen of dat het later 
kan omdat alles nog goed 
werkt. We beoordelen ook 
hoe kritiek een asset is. Of 
bijvoorbeeld de ene pomp 
de andere kan vervangen 
wanneer er eentje niet meer 
goed functioneert.”  

(TOEKOMST)DROOM
“Van de functie waar ik nu 
werk, wist ik voorheen het 
bestaan niet eens. Ik stel me 
open op, wil kansen grijpen 
waar die zich voordoen. Som-
mige collega’s zijn hier al  
40 jaar in dienst. Van hen kun 
je zóveel leren en dat wil ik 
ook graag. Binnenkort heb ik 
mijn hbo-opleiding afgerond. 
Wie weet waar ik daarna 
terecht kom. Maar ik ben niet 
van plan om het waterschap 
te verlaten.”•

Van de functie waar 
ik nu werk, wist ik 
voorheen het bestaan 
niet eens. Ik stel me 
open op, wil kansen 
grijpen waar die zich 
voordoen”

“

YOUN
G  W
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Ben niet van 
plan om het 
waterschap te 
verlaten’

‘
Maud van Ockenburg (24), maintenance engineer bij het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Locatie: de rioolwaterzuiveringsinstallatie Den Helder, langs 
de oostoever van het Noord-Hollands kanaal. 
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aterschappen hebben be-
hoefte aan nieuwe vormen 
van strategisch denken, zegt 
Stefan Kuks. Hij is water-

graaf van Waterschap Vechtstromen, 
maar ook hoogleraar bestuurskunde 
aan de Universiteit Twente en voorzitter 
van de stuurgroep van het Deltapro-
gramma Ruimtelijke adaptatie. “Als wij 
mee willen praten over de inrichting 
van ons land, over de verdeling van de 
beschikbare ruimte, dan hebben we 
mensen nodig die vanuit dilemma’s 
kunnen denken.”
Dilemma’s komen met de crises die de 
toekomst van het land bepalen: klimaat-
verandering, de stikstofproblematiek, 
de energietransitie, de gevolgen van de 
oorlog in Oekraïne, de vluchtelingen-
problematiek, tekort aan woningen, het 
slinkende vertrouwen van de bevolking 
in de overheid. 
Het is een stapeling aan uitdagingen en 
in de aanpak hebben de waterschappen 
een (leidende) rol te spelen. Kuks: “Het 
is aan de waterschappen om vanuit hun 
verantwoordelijkheid duidelijk stelling 
te nemen in het maatschappelijke debat 
over de toekomst van ons land.”
Deze rol vergt niet alleen nieuwe vor-
men van strategische denken, ook moet 
de uitvoeringscapaciteit van de water-

schappen worden vergroot, zegt Kuks. 
“We hebben grotere organisaties nodig 
om überhaupt aan onze wettelijke taken 
te kunnen blijven voldoen.” Grotere 
opgaven betekent ook meer investeren. 
Kuks ziet in zijn eigen waterschap het 
investeringsbudget sterk toenemen. 
“Misschien is dit wel het moment om 
een tariefsprong te maken.”
Tel het allemaal op en de waterschap-
pen staan voor een grote uitdaging, 
maar de watergraaf is niet pessimis-
tisch: “De schaalvergroting van de wa-

terschappen heeft gezorgd voor profes-
sionalisering. Ik proef geen concurrentie 
tussen de schappen en ik zie veel lerend 
vermogen en organisaties die samen 
optrekken. Ik zou de uitgangspositie dus 
zonder meer positief willen noemen.”

Digitale transitie
Dat lerende vermogen moet zich onder 
andere richten op het integreren van 
digitale technieken. De waterschappen 
staan nog maar aan het begin van deze 
digitale transitie binnen hun werk-
processen, zeggen Jonas Heffels (Het 
Waterschapshuis) en Richard Bremer 
(Waterschap Rivierenland). De toepas-
sing van onder meer kunstmatige intel-
ligentie, machine learning en robotica 
zal het werk fundamenteel veranderen. 
Bestuurders, managers en medewer-
kers moeten mee in de verandering, 
aldus Heffels.
De verwachting is dat de meeste water-
schappen over vijf jaar data science en 
digitale toepassingen structureel heb-
ben opgenomen in hun werkprocessen. 
Die aanpassing is fundamenteel. Er ont-
staan zelfdenkende systemen, schetst 
Bremer. “Hiermee zijn voorspellingen 
mogelijk van wat in de bedrijfsvoering 
gaat gebeuren. Het betekent dat je op 
een heel nieuwe manier de organisatie 

kunt sturen en vormgeven.” 
De Chief Information Officer gaat nog 
een stap verder en stelt dat de be-
drijfsvoering wordt aangepast aan de 
nieuwe werkelijkheid van zelfdenkende 
 systemen. “De verwachting is dat we 
toegaan naar een autonoom werkend 
waterschap, waarbij processen auto-
noom plaatsvinden door algoritmen.”

Sociale innovatie
De veranderende rol van het water-
schap vraagt om sociale innovatie, zegt 
de ondernemingsraad van Waterschap 
Rivierenland. Sociale innovatie betekent 
dat je investeert in mensen, in scholing 

en in tijd, aldus de OR, die dit jaar bij 
een landelijke verkiezing werd gekozen 
tot ‘OR van het jaar’ mede vanwege zijn 
visie.
Centraal in die visie staat verandering. 
Vice-voorzitter Wouter de Bie: “De 
samenleving verandert en ons werk 
verandert. Kunnen wij daarin mee-
bewegen?” Waterschappen, traditioneel 
hiërarchisch georganiseerd, zullen 
zich als netwerkorganisaties moeten 
gaan ontwikkelen, aldus de OR. “Willen 
we als waterschap maatschappelijk 
relevant zijn en blijven, dan zijn samen-
werkingsverbanden nodig, met andere 
overheden, met het bedrijfsleven”, zegt 
voorzitter Peter Sollie.
De grootste uitdaging is echter: hoe 
kun je anticiperen op ontwikkelingen 
die je nog niet kent? “Het gaat om de 
balans tussen de harde en de zachte 
kant. Sturen op hoofdlijnen en doelen en 
professionals de ruimte bieden om zelf 
te bepalen hoe ze tot resultaten komen”, 
zegt Sollie, die nu vaststelt dat water-
schappen nog te veel houvast zoeken in 
kennis en structuren. “We moeten leren 
om beter met onzekerheden om te gaan. 
Dat is spannend, maar het bepaalt wel 
voor een groot deel de toekomstbesten-
digheid van het waterschap.”

Politieker
Ook al zijn waterschappen functionele 
democratieën, in bestuurlijk opzicht 
worden ze steeds politieker. Ook span-
nend, de bestuursstijl verandert. Vier 
jaar geleden stelden Evelien van der 

Kuil en Arjan Löesink van organisatie-
adviesbureau TwynstraGudde in een 
zogeheten white paper dat de algemene 
besturen door de veranderende samen-
werking met andere overheden meer 
visie moeten ontwikkelen en kaders 
stellen. Hoe is hun visie nu? Van der 
Kuil: “De ontwikkeling dat de algemeen 
besturen nog meer sturen en regie in 
handen nemen en minder volgen, is niet 
af. Het vraagt om verandering van het 
hele systeem: ambtenaren, dagelijks 
bestuursleden en natuurlijk algemeen 
bestuursleden zelf. Daarbij zijn bewust-
zijn en tijd belangrijk.”•

Wie een blik werpt op de websites van verschillende waterschappen ziet het meteen: deze bestuurslaag 
bereidt zich voor op een ongewisse toekomst. En dat komt met name door invloeden van buitenaf. H2O 
onderzocht afgelopen zomer in een reeks artikelen voor de website de opgaven waar de waterschappen voor 
staan. “Ik zie veel lerend vermogen.”
TEKST BERT WESTENBRINK, MMV KEES JAN VAN KESTEREN, PAULINE VAN KEMPEN, HANS KLIP, CORIEN LAMBREGTSE EN BARBARA SCHILPEROORT

WAT 
WACHT HET 
WATERSCHAP?

W

BIS: HET NIEUWSTE WATERSCHAP 
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) 
schreef in 2020 het essay ‘Het Nieuwste Waterschap’ bij 
het 90-jarig bestaan van de Brabantse Waterschappen-
bond. Het rapport was bedoeld om de Brabantse water-
schappen te laten nadenken over hun toekomst. Die 
impuls krijgt een landelijk vervolg. Op verzoek van de Unie 
van Waterschappen begeleidde het instituut in drie sessies 
waterschappen om zich voor te bereiden op veranderingen 
die op ze afkomen. In het najaar komt er een verslag met 
de uitdagingen voor de toekomst, vertelt Martijn van der 
Steen, adjunct-directeur van de NSOB.

OMGEVINGSWET

Onder de nieuwe 
Omgevingswet wordt 
participatie straks een 
verplicht onderdeel 
van een besluitvor

mingstraject. Omgevings
manager Ricardo Nuijens 
(Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier) spreekt 
van ‘een metamorfose die in 
 Nederland gaat plaatsvinden’.  
Van de waterschappen zal dat 
nog heel wat gaan vergen, 
voorspelt hij. Projecten? “Het 
kan zijn dat er iets anders uit
komt dan je zelf had bedacht.” 

JEUGDBESTUURDERS

Waterschappen  moeten 
jongeren aan zich 
binden, want wie de 

jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Hoe doe je dat? Drie jeugd
bestuurders Julia Goets (18), 
 Wilhelmine Rambonnet (17), 
en Bas Peeters (25) (‘Het gaat 
om ónze toekomst!’) geven 
suggesties. Een greep: elk 
waterschap een eigen jeugd
bestuur, maar creëer ook 
jongerenpanels en betrek die 
bij het vinden van antwoorden 
op actuele vragen. Voorts: 
ontwikkel lespakketten over 
water en waterschap voor het 
onderwijs.

FINANCIERING

Klimaatrobuust maken 
van het watersysteem 
vraagt grotere inves

teringen. Hoe gaan de water
schappen dit financieren? 
Corine Hoeben van Coelo, 
 onderzoeksinstituut van Rijks
universiteit Groningen, zegt: 
“In het Hoogwaterbescher
mingsprogramma werken de 
afzonderlijke waterschappen 
samen met de Rijksoverheid, 
met een gedeelde financiering 
via een fonds. Dit model lijkt 
me bij uitstek interessant om 
de klimaatopgaven in de toe
komst te financieren. Klimaat 
is per slot van rekening water
schapsoverstijgend.”

NATUURDENKEN

Water en bodem moe
ten sturend worden voor 
gebiedsontwikkelingen. 
“Dat vraagt een omslag in 

denken: van ingenieursdenken, 
oftewel technische oplos
singen, naar natuurdenken: 
hoe kunnen we water op een 
natuurlijke manier vasthou
den, bergen en afvoeren”, zegt 
dijkgraaf Luzette Kroon van 
Wetterskip Fryslân.

iStock
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et onderwaterleven in randmeer het 
Wolderwijd heeft een oppepper nodig. 
De waterkwaliteit is onder de maat en 

voldoet niet aan de eisen van de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Daarom is Rijkswater-
staat begonnen met de aanleg van luwe en 
ondiepe zones en een onderwaterbos in het 
meer dat in 1967 is ontstaan bij de inpolde-
ring van Zuid-Flevoland. 
Het project moet bijdragen aan schoon en 
ecologisch gezond water. De luwtezone met 
natuurlijke overgangen tussen land en water 
is zeer geschikt als schuil-, paai- en opgroei-
gebied voor vissen en macrofauna zoals slak-
ken en waterkevertjes, stelt Rijkswaterstaat. 
Afgelopen mei is aannemer Martens en Van 
Oord begonnen met de klus. Het werk heeft 
plaats tussen de kunstmatige eilanden De 
Biezen en Knarland in het randmeer. Met 
zand en grond wordt een langwerpig eiland 
met flauwe oevers gevormd, dat voor een 
flink deel onder water ligt. Aan de uiteinden 
zorgen legakkers voor de insluiting van het 
gebied. 
De legakkers worden gemaakt van wilgen-
hout. De vlechters zijn klaar, meldde Rijks-
waterstaat eind juli. Nadien zijn de akkers 
gevuld met materiaal uit het diepe gedeelte. 
Om de grond stabiel te houden en te verrij-
ken, wordt oeverbeplanting aangebracht. In 
een proefstuk onderzoekt Rijkswaterstaat 
welk plantmateriaal zich daarvoor het beste 
leent. “Er komt in ieder geval (water)riet en 
biezen op te staan.”
Ook het eiland krijgt vorm. Het zand en de 
grond die hiervoor worden gebruikt, worden 
plaatselijk gewonnen. Het materiaal is met 
een speciale bak naar de plek gebracht en 
van daaruit met een pijp (via een zandpers) op 
het eiland gespoten, legt Rijkswaterstaat uit.
In de diepe zone komt het onderwaterbos. 
Dat bestaat uit een mix van eiken, iepen en 
essen. Er worden minimaal 15 bomen met 
kroon en kluit geplaatst die op de bodem 
worden verankerd. Dat gebeurt komend na-
jaar. Volgend voorjaar volgt de beplanting op 
het eiland en de legakkers.
Het plaatsen van de bomen zal de biodiversi-
teit stimuleren, stelt Rijkswaterstaat op basis 
van proeven en eerdere ervaringen op andere 
locaties, zoals in de IJssel. “Na verloop van 
tijd ontstaat een nieuwe en gevarieerde 
begroeiing die zorgt voor schoner, voedsel-
rijker water met een beter en aantrekkelijk 
leefgebied voor verschillende vissen.”

H

 I 2524 I HOOGSTANDJE

EEN OPPEPPER VOOR HET 
ONDERWATERLEVEN  
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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U begon uw loopbaan in 1978 als onder
zoeker aquatische ecologie aan het Delta 
Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek 
in Yerseke. Wat hield uw werk in?
“Aanvankelijk als vrijwilliger – naar 
ecologen was destijds weinig vraag 
–  analyseerde ik in Yerseke eerder 
genomen monsters van ongewervelde 
dieren. Mijn belangstelling voor in het 
watermilieu levende wormen, waar-
over ik veelvuldig heb gepubliceerd, 
is daar ontkiemd. Bijzonder was dat 
men voorafgaand aan de aanleg van de 
Deltawerken de ecologische toestand 
van de watersystemen in kaart bracht, 
om de gevolgen van de civieltechni-
sche interventies te kunnen bepalen. 
 Overigens deed men dat ook al voordat 
de Zuiderzee werd afgesloten. Voor een 
goede maatregel-effectanalyse moet 
je nu eenmaal ook vooraf meten. Gek 
genoeg is dat inzicht op enig moment 
verloren gegaan want mijn collega’s en 
ik houden waterbeheerders geregeld 
voor de voor-na-controle-effect (BACI) 
methode te hanteren.”

In dienst van Provincie Overijssel 
 verrichtte u vervolgens wat als pioniers
werk mag worden beschouwd?
“In 1978 studeerde ik af als systeem-
ecoloog, destijds een nieuwe studie 
in Wageningen. Als systeemecoloog 
bestudeer je alle voor de ecologische 
toestand relevante onderdelen van een 
watersysteem in samenhang: biologie, 
hydrologie, morfologie, fysisch-chemi-
sche aspecten én de grote voorwaarde-

lijke processen, zoals het klimaat en de 
geologie. Het hanteerbaar maken van de 
onderdelen en de samenhang loopt als 
een rode draad door mijn werk.
Van 1980 tot 1984 heb ik alle opper-
vlaktewateren in Overijssel biologisch 
en abiotisch beschreven. Dergelijke 
regionale typering is zo belangrijk om-
dat elk watertype in een bepaalde regio 
samengaat met een bepaalde levens-
gemeenschap. Zo’n levensgemeenschap 
stelt bepaalde eisen om te kunnen 
functioneren. Heb je die eisen scherp in 
beeld, dan kun je heel gericht duurzaam 
waterbeheer nastreven door de in het 
betreffende watersysteem thuishorende 
soorten het zo veel mogelijk naar de zin 
te maken.
Een dergelijke regionaal gedifferentieer-
de ecosysteembenadering en -beoorde-
ling heeft echter nooit wortel geschoten, 
waardoor we nu vanuit een nationale be-
nadering een watersysteem in Limburg 
en een watersysteem in Drenthe langs 
vergelijkbare maatlatten leggen terwijl 
ze in ecologisch opzicht verschillen als 
dag en nacht. Wel lijkt er mede onder 
invloed van de Europese Kaderrichtlijn 
Water in afgelopen jaren meer begrip te 
zijn ontstaan voor het belang van eco-
logische differentiatie als pijler onder 
duurzaam waterbeheer. De watertypen 
zoals onderscheiden door de KRW zijn 
een stap in de goede richting.”

U bent blij met de KRW?
“Ik ben ontzettend blij met de KRW.  
De richtlijn heeft de positie van de >  

In de afgelopen veertig jaar heeft Piet 
Verdonschot zich laten kennen als een 
pragmatisch en onvermoeibaar pleitbezor
ger van wetenschappelijk onderzoek naar 
ecosystemen als pijler onder duurzaam 
waterbeheer. In september gaat hij officieel 
met pensioen. “Als je alleen je kop onder 
water steekt en niet naar het omliggende 
landschap kijkt, mis je het grotere verband 
tussen oorzaak en effect.” 

Hydrologie, 
morfologie,  
chemie en  
biologie:  
we hebben  
van alles 
uitgepluisd’

‘

Nú is het moment om 
inrichting, beheer en gebruik 
van onze watersystemen een 
andere wending te geven’     

‘

TEKST ERIC BURGERS

Piet Verdonschot 
zwaait af

P
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ecologie in het waterbeheer versterkt en 
het denken over de werkelijke betekenis 
van waterkwaliteit ten goede gestimu-
leerd. De KRW heeft ook geleid tot 
afstemming van doelen en maatrege-
len tussen beheerders, waardoor het 
 waterkwaliteitsbeheer meer  homogeen 
is geworden. Bedenk goed dat de eco-
systeemdiensten die het water levert 
staan of vallen met de gezondheid van 
een oppervlaktewatersysteem.
Wanneer oppervlaktewateren gezonde 
levensgemeenschappen accommode-
ren, is de waterkwaliteit vanzelf in orde. 
Dus is het logisch daartoe  maatregelen 
te nemen en is het merkwaardig dat dit 
steeds opnieuw moet worden uitge-
legd. In de jaren tachtig en negentig 
 beschreef het Rijk in vier Nota’s Water-
huishouding de uitgangspunten voor 
integraal waterbeheer. Van werkelijk 
integraal  waterbeheer is vervolgens 
weinig terechtgekomen. Kwaliteits-
beheer is ondergeschikt gebleven aan 
kwantiteitsbeheer terwijl beide essen-
tieel zijn. Vandaar dat Nederland voor 
het onderwerp waterkwaliteit onderaan 
de Europese ranglijst bungelt, en ook in 
2027 door de KRW gestelde doelen niet 
zal behalen.
Het is lange tijd ongebruikelijk geweest 
om het hele systeem in ogenschouw te 
nemen. Maar als je alleen je kop onder 
water steekt en vergeet naar de oever 
en het omringende landschap te kijken, 
mis je het grotere verband tussen oor-
zaak en effect. Terwijl de hydrologische, 
morfologische, chemische en biologi-
sche eigenschappen en processen van 
een watersysteem, ook volgens de KRW, 
bepalend zijn voor een goede beoor-
deling van de ecologische toestand en 
waterkwaliteit.”

Hoe kom je eigenlijk tot zo’n ecologisch 
totaalplaatje? 
“Als je wilt sturen op een betere water-
systeemkwaliteit en dus op ecosysteem-
herstel, moet je begrijpen waarom 
ergens iets gebeurt. De vraag ‘wat leeft 
waar?’ heb ik in de afgelopen drie, vier 
decennia getracht om te buigen naar 
‘waarom leeft het er en hoe dan?’. De 
ruimte om die vraag te onderzoeken, 

kreeg ik bij instituten die als voorgan-
gers gelden van Wageningen Environ-
mental Research. En vanaf 2013 ook 
als hoogleraar Wetland Restoration 
Ecology aan de Universiteit van Amster-
dam, waar ik inmiddels zo’n zeventien 
promovendi heb begeleid. Er heeft zich 
dus een gecombineerde onderzoeks-
groep kunnen ontwikkelen die, ook in 
het kader van diverse Europese projec-
ten, het vakgebied van de aquatische 
systeemecologie met de nodige kennis 
heeft verrijkt. Hydrologie, morfologie, 
chemie en biologie: we hebben van alles 
uitgepluisd.”

Kunt u een voorbeeld geven?
“Iedereen, ook ik, dacht vroeger dat 
beken in hun natuurlijke staat altijd een 
hoge mate van dynamiek kennen. Maar 
uit onderzoek naar voor Nederlandse 
laaglandbeken representatieve organis-
men blijken dit oorspronkelijk systemen 
met een geringe tot matige dynamiek 
en een redelijk stabiele waterafvoer te 
zijn. Kokerjuffers, die in deze stabiele 
systemen leven, gaan al jaren in aan-
tallen achteruit. Door de levenscyclus 
van een representatieve, veeleisende 
soort in  detail te bestuderen kom je 
erachter welke randvoorwaarden hij aan 
zijn omgeving stelt. Zo blijkt dat larven 
van bepaalde kokerjuffers een stabiele 
waterstand nodig hebben omdat ze op 
de waterlijn verpoppen. In de nabijheid 
moeten ook bepaalde soorten bomen 
groeien waarin de volwassen dieren zich 
ophouden.
Door veldonderzoeken, vergelijkin-
gen met buitenlandse wateren en vele 
experimenten in het lab – we be-
schikken hier in Wageningen over zes 
‘testbeken’ en vier testbassins – kom 
je tot een overzicht van de al dan niet 
ontbrekende schakels in een netwerk 
van interacties tussen soorten onder-
ling en tussen soorten en hun milieu: 
een ecologisch netwerk dat hoort bij 
een gezond watersysteem van het type 
laaglandbeek. Heb je de schakels én 
de randvoorwaarden voor een gezond 
systeem in beeld, dan kun je vervolgens 
bedenken hoe het huidige systeem kan 
worden hersteld. Meer water vasthou-

den – de sponswerking – is de meest 
zinvolle maatregel: in de ondergrond, 
om grondwaterstanden te verhogen, en 
in moerassige bergings gebieden naast 
de waterlopen. De water afvoer vertra-
gen door de beek te verondiepen en te 
laten meanderen heeft ook effect. Deze 
maatregelen moeten wel in samenhang 
worden uitgevoerd.
Breng je voor pakweg tien karakteris-
tieke soorten de relaties en interactie 
tussen organismen en omgeving goed 
in beeld, dan kun je zeggen: als we de 
voor deze soorten benodigde condities 
scheppen, komt het helemaal goed. En 
het mooie is, die waarom-en-hoe-vraag, 
waarvoor je de details van het func-
tioneren van een ecologisch netwerk 
vertaalt naar randvoorwaarden vanuit 
het grotere systeem en vice versa, kun 
je overal toepassen: een verdrogend 
Rijnstroomgebied, een overstromend 
Geuldal of een klein stroomgebiedje 
zoals de Springendalse beek.”

Hoe verhoudt de kennisontwikkeling zich 
tot de Nederlandse beheerpraktijk?
“Inmiddels zijn we er wel achter dat 
succesvolle herstelprojecten de projec-
ten zijn waarbij verschillende stressoren 
tegelijk worden aangepakt en verschil-
lende maatregelen worden doorgevoerd 
over grotere oppervlakten, op het niveau 
van een regionaal landschap of stroom-
gebied. De Hierdense beek, die uitwatert 
op het Veluwemeer, is door de inbreng 
van dood hout, zandsuppletie en andere 
maatregelen heterogeen geworden. Ze 
inundeert af en toe circa 60 ha omlig-
gend natuurgebied, waardoor piek-
afvoeren passé zijn. De nieuwe matige 
beekdynamiek en het nieuwe moeras-
gebied leiden tot een toename van 
kenmerkende soorten. De herinrichting 
en vernatting van het beekdal van de 
Tongelreep, een zijrivier van de Dommel, 
waar het aantal stressoren danig is te-
ruggebracht, levert ook zichtbaar goede 
resultaten op. In noordwest-Overijssel 
zijn dankzij diverse herstelmaatregelen 
sloten heel plantrijk en gezond gewor-
den. Zo zijn er nog meer voorbeelden 
van een geslaagde aanpak.
Ter ondersteuning van waterbeheerders 

hebben we met waterschap Limburg en in het kader van 
de Kennisimpuls Waterkwaliteit, een recent nationaal 
onderzoeksprogramma, een methodiek ontwikkeld: de 
Systeemgerichte Ecologische Stressanalyse (SESA). De 
meest recente inzichten in het samenspel van abiotische 
en biotische factoren liggen hieraan ten grondslag.”

Het gaat eindelijk de goede kant op?
“Nee, zo stellig wil ik niet zijn. De genoemde voorbeel-
den tonen relatief kleinschalige verbeteringen en steken 
schril af tegen meer dan driehonderd herstelprojecten 
die geen verbetering laten zien. Maar of het nu gaat om 
droogte, kanalisering, omgekeerd peil, stikstofdepositie, 
nutriëntenconcentraties of risico’s van toxische stoffen… 
één ding is evident: de grenzen zijn bereikt. We hebben de 
kennis om benodigde veranderingen in gang te kunnen 
zetten, de politieke en maatschappelijke teneur onder-
schrijven de behoefte, en de wettelijke kaders vragen het. 
Als er een moment is om de inrichting, het beheer en het 
gebruik van onze watersystemen een substantieel andere 
wending te geven, meer in lijn met natuurlijke processen, 
dan is het wel nu.”•

De vraag ‘wat leeft waar?’ heb ik getracht om te buigen 
naar ‘waarom leeft het er en hoe dan?’

‘ (Advertentie)
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PIET VERDONSCHOT ZWAAIT AF

PIET VERDONSCHOT (1955) was tot eind 2021 
werkzaam als senior onderzoeker bij Wageningen 
Environmental Research (WEnR) en als hoogleraar 
Wetland Restoration Ecology aan het Instituut voor 
Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de 
Universiteit van Amsterdam (IBEDUvA). In 1990 
promoveerde hij aan de Wageningen  Universiteit, 
met de thesis Ecologische karakterisering van 
 oppervlaktewateren in de provincie Overijssel.  
Aquatischecologische systeemecologie, ecologisch 
waterbeheer en ecologisch herstel van wateren en 
wetlands staan centraal in zijn loopbaan. Hij voerde 
een veelvoud aan (inter)nationale projecten uit en 
droeg als deskundige bij aan diverse beleidsstudies 
en evaluaties, onder meer ten behoeve van de 
implementatie van de KRW en Natura 2000.
Verdonschot stond aan de wieg van het 5S model 
voor stromende wateren: een methode voor de 
integrale analyse en beoordeling van soorten, 
stoffen, structuren, stroming en systeemvoorwaar
den op verschillende ruimtelijke en tijdsschalen. 
 Theorie gaf hij handen en voeten in de beekdal
brede benadering en recent ontwikkelde hij met 
collega’s de Systeemgerichte Ecologische Stress
analyse (SESA). Hij is momenteel gastmedewer
ker bij WEnR en UvA en adviseert onder de naam 
AquaScapeadvies. 
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nderzoek waar en hoe oude 
waterstromen liepen en 
maak gebruik van historisch 
water om een stad aan-
trekkelijker te maken: voor 
bewoners, bedrijven en be-

zoekers. En klimaatbestendiger. Er kan 
zóveel”, bepleit architectuurhistoricus 
Marieke van Zanten. Zoals in Breda en in 
Gouda gebeurt en nog kan gebeuren. 
Sloten, bleken, bekkens, geulen, goten, 
putten, vijvers, singels, grachten en 
grachtjes zeggen veel over de manier 
waarop stadsbewoners voorheen met 
water omgingen. Wat is daarvan nog 
terug te vinden, wat is verdwenen? “Oude 
waterstromen kun je één op één terug-
brengen. Maar je kunt ze ook op een 
ándere manier gebruiken, bijvoorbeeld 

door het aanleggen van groenstroken 
met wandelpaden over vroegere water-
lopen. Daarin kun je buffers voor het 
opvangen van regenwater  verwerken. Zo 
kun je, met een knipoog naar het verle-
den, historisch water hergebruiken voor 
het aanpassen van de stad aan de eisen 
van nu.” 
Van Zanten vertelt dat  middeleeuwse 
panden vaak een eigen waterput hadden, 
dat een aantal woningen soms eenzelfde 
put deelde. Regenwater werd opgevan-
gen om te wassen, schoon te maken, de 
moestuin te besproeien. “Die oude putten 
onder huizen verdwenen in de loop der 
tijd, terwijl ze een enorme opvangcapaci-
teit hadden. Nu bedenken we schuttingen 
om regenwater op te vangen. Vroeger 
was water veel zichtbaarder, veel dich-

terbij, bijgevolg was het waterbewustzijn 
onder de bevolking groot. We zijn er in de 
loop der tijd heel goed in geworden om 
water zo snel mogelijk af te voeren. Dat 
moet weer veranderen.” 
De architectuurhistoricus (werkzaam 
bij Het Oversticht) houdt zich vooral 
bezig met het inzetten van erfgoed. 
Door historische kennis te combineren 
met moderne technieken en kennis van 
landschappen. Om water te koppelen 
aan het opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering én aan groen om 
meer biodiversiteit te creëren. Met als 
resultaat óók een aantrekkelijker stad, 
voor bewoners, bedrijven en bezoekers. 
De meerwaarde voor de  maatschappij is 
groot. Duur? “Misschien is niets doen wel 
duurder.” 
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Breda
Breda had medio jaren zestig in de 
vorige eeuw een landelijke primeur: 
een grote ondergrondse parkeergarage. 
Daarvoor moest wel de haven worden 
gedempt en dat leidde in de loop der 
decennia tot steeds meer verzet. Met 
succes. Sinds een jaar of tien varen 
weer boten door de haven. Rondom is 
een levendig gebied ontstaan, met ter-
rassen, cafés en restaurants. “Er komt 
nog meer water terug naar de binnen-
stad. De rivier de Mark loopt nu nog vast 
in het centrum, maar zal weer van zuid 
naar noord stromen. Door de stad weer 
doorvaarbaar te maken, herstellen we 
ons historisch erfgoed in al zijn glorie”, 
vertelt Martijn Klootwijk, manager open-
bare ruimte. “Langs de kades komen 
groene wandelroutes. Dankzij een inge-
nieus systeem groeien bomen, struiken 
en planten uit de muren. Zo ontstaat een 
prachtige woon- en leefomgeving, waar 
iedereen zich thuis voelt.” Wanneer in 
vroeger tijden oorlogsgevaar dreigde, 
sloten de grote inundatiesluizen, zodat 
rondom een waterlinie ontstond om de 
kazernestad te beschermen. De oude 
rivier krijgt in zijn nieuwe vorm alle 
ruimte om de stad ook in de toekomst 
te beschermen. Maar nu tegen water-
overlast.  

Levendige havenstad
Onder het motto ‘Gouda leeft 750 jaar 
met water’ organiseerde het Gouds 
 Watergilde begin deze zomer zijn 
dertiende Waterconferentie. De werk-
groep van de ‘Historische Vereniging die 
 Goude’ zet zich in voor het behoud en 
herstel van het historisch water in de 
stad. Én bepleit het heropenen van de 

oude sluis naar de Hollandsche  IJssel 
zodat het water weer kan stromen 
en Gouda zijn oude ziel als levendige 
 havenstad terugkrijgt. 
Eén van de conferentieworkshops was 
gewijd aan het onderwerp ‘Waardevol 
water’. Deskundigen en belangstellen-
den uit andere watersteden bogen zich 
over de vraag of en hoe historisch water 
de waarde van de stad kan verhogen. 
Want wie nu vanaf het station naar de 
Goudse binnenstad loopt, heeft maar 
weinig idee van al het water dat de stad 
rijk was en nog steeds is. Winkels en 
terrassen in het centrum liggen met 
de rug naar water toe. Een gemiste 
kans, oordelen de deelnemers. Er komt 
een groot aantal ideeën op tafel. Laat 
inderdaad het water stromen door de 
oude sluis te openen. Zo kan zelfs weer 
iets van de getijdenstroom merkbaar 
worden – net als in Dordrecht het geval 
is. Maak een groot parkeerterrein aan 
de overkant van die historische sluis, 
waar dagjesmensen hun auto kwijt 
kunnen en vervolgens met een snelle 
pont over de Hollandsche IJssel de oude 
binnenstad kunnen bereiken. Herstel 
het hele systeem van grachten, water-
lopen, watermolens, onderdoorgangen, 
volmolens, bruggen, sluizen en gemalen 
in oude glorie. Organiseer rondvaarten 
en wandelingen langs het historisch 
water. Maak de binnenstad autoluw met 
terrassen en kleine winkels langs de 
grachten. Breng het water terug in eer-
der gedempte grachten. Verhoog zo de 
aantrekkingskracht en dus de waarde 
van de stad. Overtuig bewoners en be-
drijven met het argument dat daarmee 
hun huis of winkelpand in waarde stijgt. 

Stadsgenese
Lucht- (of in dit geval) water-fietserij? 
“De gedane suggesties sluiten naadloos 
aan bij datgene waarvoor wij al jaren 
pleiten’, reageert Tom Schilperoort, 
actief in het Goudse Watergilde. “Ons 
Goudse historische watersysteem kan 
en moet een belangrijke rol spelen 
in het versterken van de vitaliteit, de 
 klimaatbestendigheid en de cultuur-
historische waarde van de Goudse 
binnenstad. Dat vereist kennis van onze 

‘stadsgenese’: de ontstaansgeschie-
denis van de stad in relatie met de 
cultuurhistorie, het natuurlijk systeem 
van water en bodem, en de ingrepen 
van de mens in dat natuurlijk systeem. 
Stedelijke ontwikkeling was eeuwenlang 
in balans met de natuurlijke omgeving 
en cultuurhistorie. Sinds het eind van de 
negentiende eeuw is die samenhang aan 
het verdwijnen en dat belemmert een 
duurzame stadsontwikkeling.” 
Meer oude Hollandse steden zijn bezig 
om historisch water terug te brengen 
in hun stad, daarmee de aantrekkelijk-
heid (voor economie en toerisme) én de 
mogelijkheden voor klimaatadaptatie te 
vergroten. 
In Gouda en andere steden formuleren 
nieuwe colleges van Burgemeester en 
Wethouders in hun coalitieprogramma’s 
ambities over het verminderen van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverande-
ringen, het leefbaar en aantrekkelijk 
houden van de stad voor mens en dier, 
de inzet op meer en kwalitatief beter 
groen als bijdrage aan het tegengaan 
van overlast van water, hitte en droogte.
‘Water en bodem worden sturend bij 
ruimtelijke planvorming’, luidt een zin 
in het landelijke coalitieakkoord. Ook 
hierin is de vergroening van steden een 
belangrijke ambitie. Alle seinen staan 
dus op groen (en blauw). Nu nog meer 
aandacht voor cultuurhistorie…•

Kan historisch water de waarde van de stad verhogen, was afgelopen zomer een vraag op de dertiende Water
conferentie in Gouda. Het antwoord in vele watersteden is: ja. Een historisch watersysteem kan een belang
rijke rol spelen in het versterken van de vitaliteit, de klimaatbestendigheid en de cultuurhistorische waarde 
van de binnenstad.   TEKST BARBARA SCHILPEROORT | BEELD ISTOCK, E.A.

“O

BRENG OUDE 
WATERSTROMEN 
WEER TOT LEVEN 
IN DE STAD

Cultuurhistorisch advies:

Marieke van Zanten

Tom Schilperoort

Martijn Klootwijk

W
De oude binnenstad van Gouda
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W
p Verheggen is een druk 
man. Sinds de wereld-
wijde pers zijn levenswerk 
oppikte, staat de telefoon 
roodgloeiend met aanvra-
gen uit alle windstreken. 

Vorige week hing hij nog aan de lijn met 
Japanse ingenieurs die de SunGlacier 
wilden inzetten voor een solar-project in 
Australië waarmee waterstof gemaakt 
moest worden. Het plan lag al in de 
prullenbak vanwege waterschaarste. 
Totdat de Japanners lazen over de 
SunGlacier. “Berekeningen wezen uit 
dat 6 procent van de energie van dat 
solarveld genoeg was om demiwater te 
produceren voor de gehele waterstof-
productie”, zegt Verheggen. 
De SunGlacier is een soort waterver-
meerderaar. Of zoals de internationale 
werknaam luidt een Growing Waterfall 
Technology. De installatie blaast koude 
buitenlucht door een koude ‘regen-
douche’. Het vocht in de lucht conden-
seert en zo neemt het totale volume 

van de waterval toe tijdens de val naar 
beneden. Met behulp van een koeler en 
waterpomp wordt het water doorlopend 
gekoeld en omhoog gepompt naar de 
regendouche. Het water dat wordt ont-
trokken is aftapbaar en direct bruikbaar. 
Energie voor de apparatuur komt van 
zonnepanelen, waarmee het waar dan 
ook autonoom kan draaien, zelfs in de 
woestijn.
Zoals in Dubai, waar de uitvinding 
Neerlands inzending was op de Wereld-
tentoonstelling. Langs de Perzische 
Golf openden koning Willem  Alexander 
en koningin Maxima plechtig - en onder 
een paraplu - het Nederlands Pavil-
joen op de door corona uitgestelde 
Expo 2020. Het koninklijk echtpaar zag 
met stijgende verbazing de SunGlacier 
zo’n 1.200 liter water produceren. “Op 
slechte dagen haalden we 500 liter, 
maar op een goede dag 2.000. Wat het 
verschil maakt? Dat heeft te maken met 
de absolute luchtvochtigheid. En het 
dauwpunt is belangrijk. Hoe hoger > 

A
Kunstenaar en uitvinder Ap 
Verheggen ontwikkelt met de 
SunGlacier een installatie die 
water kan produceren uit lucht. 
In potentie is de uitvinding 
misschien wel dé oplossing 
tegen waterschaarste. “Eerst 
werden we uitgelachen, nu 
bellen ze ons op voor hulp.”  
TEKST RENS NIJHOLT  
BEELD AP VERHEGGEN

WATER MAKEN 
UIT LUCHT

Kunstwerk van Verheggen op ijsschots in Groenland

Test van SunGlacier in Mali

Ik heb heel veel presentaties gegeven 
voor grote waterorganisaties. Maar 
geen stond open voor innovaties’

‘

Ap Verheggen
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k durf het eigenlijk niet te zeggen, 
maar ik heb al sinds ik het voor het 
eerst hoorde in 2005 moeite met het 

credo dat water en bodem sturend (of 
zelfs leidend) moeten zijn in de ruim-
telijke planvorming. Ik durf het niet te 
zeggen omdat ik zie hoe trots velen zijn 
dat dit in het coalitieakkoord staat.

Mijn primaire bezwaar is dat iets wat 
niet kan sturen niet sturend kan zijn. 
In het menselijk verkeer sturen men- 
selijke behoeftes, zoals veiligheid, een 
groene omgeving en de behoefte om 
ook te zorgen voor menselijk en niet-
menselijk leven in de toekomst.

Er is geen autonoom water- en bodem-
systeem om ons naar te schikken. 
Be-wegingen in de Nederlandse ruimte 
hebben altijd een complexe combinatie 
van natuurlijke en menselijke oor-zaken.

Als ik waterprofessionals vraag naar 
voorbeelden van hoe het credo onder- 
scheidend kan zijn, krijg ik doorgaans 
projecten uit de eigen koker: van niet 
bouwen in Rijnenburg tot het ophogen 
van de bodem van de Waal. Een strate-
gisch slim credo dus: wat je ook doet, 
je voelt je in gesprekken met andere 
sectoren gesteund door het kabinet.  
Dat doet me denken aan het kleine 
jongetje in de klas over wie de juf tegen 
de grote jongens zegt dat hij ook mee 
moet spelen. 

Tegelijkertijd realiseer ik me dat iets 
wat wezenlijk blijkt te zijn, een vorm 
van waarheid moet bevatten. Op zoek 
naar de wezenlijke waarde kom ik uit bij 

energiebesparing.
Bestaande water- 
en bodemsystemen 
minder manipuleren 
kost minder energie. 
Als we op aarde 
alleen dáár gaan 
wonen waar genoeg 
beekjes lopen en 
waar het niet kan 
overstromen, hoe-
ven we geen drink-
watersystemen en 
dijken aan te leggen. 

De kolonisering van de aarde heeft 
echter verder gereikt en blijkt dus door 
meer behoeftes te zijn gedreven. Het 
credo verdient een verdiepende toe-
voeging. 

Water en bodem kunnen in de ruimte-
lijke planvorming sturend zijn in een 
mate waarin de verstedelijkingsdruk dat 
toelaat. 

Verstedelijkingsdruk is relatief. In 
Nederland als geheel is de verstedelij- 
kingsdruk (eigenlijk: de wens om water 
en bodem ongekend te manipuleren 
voor een breed palet aan menselijke 
behoeftes) hoger dan gemiddeld in 
Europa. Daarom wonen er mensen waar 
het ooit onbewoonbaar moeras en ge-
tijdengebied was. De recente hoogste-
delijke woningbouwfocusge-bieden van 
het ministerie van Volks-huisvesting en 
Ruimtelijke Ordening moeten de krach-
tigste stedelijke ker-nen ondersteunen 
en dat weegt zwaarder dan water en 
bodem ter plaatse. Bij het ontwerpen 

van de woonwijk is het vervolgens wel 
weer verstandig en verrijkend om te 
werken vanuit bestaande bodem- en 
water-structuren.

Met deze toevoeging verspillen we geen 
energie aan het proberen water en 
bodem sturend te laten zijn, daar waar 
dat kansloos is.

Ook in de conceptuele ruimte is aan 
energiebesparing te doen.

Ties Rijcken is innovator en publicist over 
waterveiligheid en waternatuur

I

Sturing door water en bodem 
in de ruimtelijke planvorming 
hangen af van de mate 
waarin de verstedelijkings- 
druk dat toelaat

Water stuurt, mits  
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het ligt, des te meer er te winnen valt. 
Gedurende de dag varieert dat punt.”

National Geographic
Verheggen is altijd geïnteresseerd 
geweest in natuurlijke processen. In een 
opwelling trekt hij in de jaren negentig 
naar de Noordpool. Een avontuur dat 
leest als een stripboek. “In de kroeg 
zei ik tegen een vriend dat ik graag een 
keer naar het extreme polaire gebied 
wilde.” Niet bevreesd door de ijzige kou 
zit hij twee dagen later getooid in een 
eenvoudig ski outfit in het vliegtuig. Via 
verkeerde vluchten, de helpende hand 
van een National Geographic mediateam 
en bevroren ledematen belandt hij in het 
noordelijkste puntje van Canada. Daar 
ziet Verheggen met eigen ogen hoe de 
klimaatverandering zich ontspint. “In-
uit-gemeenschappen kampten toen al 
met klimaatverandering vanwege smel-
tende ijskappen. Ik dacht: als dit met 
dezelfde impact bij ons komt, hebben we 
een probleem.”
Vanaf dat moment is Verheggen 
verslaafd aan Arctisch gebied. Om de 
aandacht te vestigen op het veran-
derende klimaat plaatst hij in 2010 
zijn immense stalen kunstwerken op 
drijvende ijsschotsen. “Ik wilde laten 
zien dat de ijsbergen snel smolten. Naar 
verwachting zouden die nog jaren blijven 
drijven. Maar in de daaropvolgende 
maanden werd het 20 graden in plaats 
van -20. Temperaturen die daar nooit 
voorkomen. Het kunstwerk was na drie 
maanden al gezonken.” Hoog tijd voor 
een ondeugende actie, dacht Verheggen. 
“Als die gletsjers gaan smelten in het 
gebied, dan bouwen wij toch een gletsjer 
in de woestijn op zonne-energie?” Men-
sen in zijn omgeving verklaarden hem 
voor gek. Een ijsmachine maken in de 
woestijn? Onmogelijk. Kolderiek. 

Ministerie van Innovatie
Verheggen verzamelt een klein team 
om zich heen. Voor hulp klopt hij aan 
bij verschillende water instanties in 
Nederland. Hij blijkt een roepende in 
de woestijn. “Ik heb heel veel presen-
taties gegeven voor grote organisaties. 
Maar geen stond open voor innovaties. 

In mijn beleving was de watersector 
toen een conservatieve wereld. Er 
leefde het idee dat er in Nederland geen 
 waterprobleem was, het stond simpel-
weg niet op de agenda. We vonden op 
geen enkel punt een match.” 
Toch zien enkele studentenorganisaties 
en young professionals het nut en wer-
ken mee. De gevestigde orde staat langs 
de kant. Destijds had een ministerie van 
Innovatie hem verder kunnen brengen 
zegt Verheggen desgevraagd. En meer 
ruimte voor empirisch onderzoek. “We 
moeten afstappen van het idee dat je 
alles wetenschappelijk moet onderzoe-
ken”, stelt hij.
Later, nadat het idee de wereldwijde 
pers haalt, krijgt Verheggen een nood-
kreet uit het amazonegebied. “Boeren 
uit Zuid-Amerika mailden dat ze geen 
water meer hadden en vroegen of wij 
iets konden betekenen.” In 2015 gooit 
hij het project om: hij gaat geen ijs maar 
water maken. Dat blijkt vele malen 
moeilijker. “Bij ijs hoef je niet energie 
efficiënt te werken, bij water wel. We 
hebben talloze luchtontvochtigers en 
vochtvreters moeten testen.” 
Tijdens dit proces krijgt Verheggen, 
tot zijn eigen verbazing, hulp uit on-
verwachte hoek; het ministerie van 
Defensie ontvangt hem met alle egards. 
“Zij voorspelden dat toekomstige 
conflicten over water zullen gaan en 
zagen daarmee het belang. Van toen-
malig Commandant der Strijdkrachten 
Tom Middendorp kregen we mensen en 
onderzoeksfaciliteiten.”

Camp Hollandais
Defensie is op dat moment actief in 
Mali. In 2017 mag Verheggen met het 
driekoppige team zijn uitvinding testen 
in Kamp Castor. Op vijandig Malinees 
grondgebied - en bij 47 graden - lukt het 
om een half glas water te fabriceren. 
“Dat lijkt weinig en dat is het ook, maar 
het was vooral een bevestiging dat de 
technologie werkte.” Na de missie wordt 
het systeem flink verbeterd. Koortsach-
tig bouwt het team in 52 weken 51 ver-
schillende machines. “Veel apparatuur 
werkt niet bij een temperatuur onder 
de 15 graden en als het warmer is dan 

30 graden neemt de efficiency af. Uitein-
delijk vonden we de juiste samenstel-
ling. We kunnen de huidige Sun Glacier 
super efficiënt inregelen. Ook in de 
meest beroerde condities.”
Nu, na het succes van de vergrote versie 
op de Wereldtentoonstelling, wordt er 
gewerkt met een grote Nederlandse 
partner om de SunGlacier op de markt 
te brengen. “Eigenlijk begint nu pas het 
haalbaar maken van dit project. Daar-
voor zijn we een industrieel prototype 
aan het maken. Het is belangrijk om de 
efficiency van de technologie te verbete-
ren. Daar werken mensen met verstand 
van thermodynamica aan. Begin volgend 
jaar moet de eerste schakelbare unit, de 
Droppler, te bestellen zijn. Deze maken 
ieder tot 2.000 liter drinkwater per dag. 
Vergelijkbaar met de ‘Dubai-versie’, 
maar veel efficiënter.”

Rugzakmodel
Daarom is de SunGlacier volgens 
Verheggen overal voor in te zetten. Niet 
alleen als drinkwatervoorziening, maar 
ook voor de landbouw en industrie. “Ook 
hier krijgen we straks problemen met 
de wateraanvoer. Als je nu een kas wil 
bouwen in Gelderland krijg je wel een 
vergunning, maar is de waterlevering 
een uitdaging.” Ontwikkelingen waar-
door de stapel met aanvragen steeds 
verder ophoopt. “Het belangrijkste is 
dat we nu aan het bouwen zijn en straks 
kunnen leveren. We zijn ook bezig met 
een rugzak-model die je overal mee 
naartoe kan nemen. Stel je voor wat dat 
betekent voor mensen in gebieden met 
watertekorten?” 
Zijn manier van omdenken en het 
doorzettingsvermogen wil hij graag 
doorgeven aan de huidige en toekomsti-
ge generatie. “Klimaatverandering gaat 
snel. In mijn beleving zijn we nu vooral 
bezig met de vraag waar dat aan ligt. 
Maar de oplossingen moeten even snel 
komen als de beschrijving van de actua-
liteit. Hetgeen dat verandert kunnen we 
beter positief gebruiken dan ertegen te 
vechten. Oftewel: veranderingen gebrui-
ken in ons voordeel. Hoe kan je bijvoor-
beeld droogte gebruiken? Probeer een 
voordeel te halen uit de verandering.”•

‘Op slechte dagen haalden we 500 liter, maar op een goede dag 2.000’
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In de aanpak van de droogte in de Achterhoek gaat waterschap 
Rijn en IJssel kleine watergangen ‘verondiepen’. In de natuur 
wordt de maatregel al langer toegepast, maar nu gebeurt het ook 
in  landbouwgebieden. Op het perceel van melkveehouder Erwin 
 Nijrolder in Vragender werd eind augustus de eerste sloot onder 
handen genomen.

Het besluit om de watergang te verondiepen werd na enkele jaren 
experimenteren met stuwen genomen. “We hebben eerst stuwen 
geplaatst, maar vanaf dag één was het ons eigenlijk al duidelijk 
dat de sloot verkeerd in het landschap ligt”, legt gebiedsmakelaar 
Daniël Nieuwenhuis uit. De sloot met een diepte van zo’n twee meter 
heeft een drainerende werking op het perceel van Nijrolder - de diepe 
watergang trekt het grondwater weg. Een minder diepe sloot remt de 
drainerende werking en verbetert het grondwaterpeil.
De sloot is er gelegd tijdens de ruilverkaveling in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw, toen het waterbeheer zich richtte op de snelle 
afvoer van water en water vasthouden geen issue was. Nu wel, na de 
vierde droge zomer in vijf jaar. “Het systeem is gemaakt om water af 
te voeren, maar daarin zijn we te ver doorgeslagen. Door de extreme 

droge jaren kijken we anders naar het waterbeheer. Nu zeggen we: 
het is doodzonde dat die diepe sloot met drainerende werking daar 
ligt”, zegt Peter Schrijver, dagelijks bestuurder van Rijn en IJssel.
Verondiepen is één van de ingrepen die het waterschap neemt in 
het kader van het programma ‘Elke druppel de grond in’. In het 
hele werkgebied praat het waterschap met grondeigenaren om tot 
de beste ingrepen te komen. De maatregelen zijn divers: stuwtjes, 
verondiepen van watergangen, skippyballen in duikers, gestuurde 
drainage, verhogen van het organische stofpercentage in de bodem 
om zo water beter vast te houden.

Rijn en IJssel: verondiepen watergangen 
tegen droogte

WATERTECHNIEK

Hoogheemraadschap van Rijnland wil met een 
zogeheten slib-op-dragerproces de stikstof-
verwijdering op de rwzi in Velsen verbeteren. Op 
de zuivering is de BioCurlz geplaatst. Een Duits 
systeem dat voor het eerst in Nederland wordt 
toegepast, aldus Rijnland.

De zuivering in Velsen heeft voor de stikstof-
verwijdering een Demon-reactor. Deze deel-
stroombehandeling zorgt voor 85 tot 90 procent 
verwijdering van stikstof uit het slibwater. Dat is 
niet voldoende en daarom plaatst Rijnland nu de 
BioCurlz, een bewezen techniek, die wereldwijd, 
aldus het hoogheemraadschap, op meer dan 
70 afvalwaterzuiveringen is geïnstalleerd.
Deze BioCurlz is een groeimedium bestaande uit 
draden van twee mm breed geweven rond een 
strip. In totaal is er 75 km draad gespannen in de 
modules.
In eerste instantie zijn 15 modules geplaatst 
in één straat van de zuivering. Op basis van de 
resultaten wordt op korte termijn besloten of de 
tweede straat wordt uitgerust met BioCurlz.

Rijnland probeert het 
met BioCurlz

Waterschap Limburg test in de waterkering bij Beesel een nieuwe techniek 
om de dijk te versterken: de bentonietmat. De matten worden in vier secties 
van de kering ingebracht, over een totale lengte van zo’n 500 meter.

Op het buitentalud wordt de mat of de Geo Clay Liner tot aan de teen gelegd, aan 
de binnenzijde tot halverwege het talud - dit om te voorkomen dat er een te grote 
trekkracht op de matten ontstaat bij hoog water. De matten liggen op de kern van 

de dijk. Daarbovenop komt een afdeklaag van 80 centimeter. De grond die daarvoor 
nodig is komt uit de omgeving.
In Duitsland wordt de techniek al decennia toegepast als dijkversterking en in 
 Limburg zijn de matten ook al gebruikt, maar dat betrof de versterking van het 
voorland van de dijk in Neer. In Beesel moet nu duidelijk worden of de techniek 
ook geschikt is om dijken in Nederland te versterken. De pilot wordt door andere 
waterschappen met belangstelling gevolgd.

Bentonietmat als dijkversterking

Praktijkcode drinkwater: 
verwijderen methaan 
Begin juni 2022 is de praktijkcode ‘Verwijdering van 
 methaan uit water ten behoeve van de bereiding van drink-
water’ (PCD 18:2022) vastgesteld en beschikbaar gekomen. 
Dit is de eerste editie van een praktijkcode op het gebied 
van de verwijdering van methaan uit (oever)grondwater dat 
is bedoeld voor de bereiding van drinkwater. 
Eerdere sectorbrede documenten op het gebied van deze 
zuiveringsstap dateerden van vele jaren terug. Deze docu-
menten zijn als uitgangspunt genomen voor de opgestelde 
praktijkcode. Daarnaast zijn hiervoor onderzoeksrapporten 
uit de afgelopen jaren en relevante documenten van in de 
projectgroep participerende drinkwaterbedrijven (bijvoor-
beeld bedrijfsvoorschriften) gebruikt. Ook ervaringen van 
drinkwaterbedrijven met de verwijdering van methaan door 
middel van beluchting en ontgassing zijn in deze praktijk-
code verwerkt. 
In de praktijkcode wordt achtereenvolgens ingegaan op 
 regelgeving, de technische mogelijkheden en het kiezen 
van een zuiveringstechniek, ontwerpeisen, realisatie, 
 bedrijfsvoering en onderhoud van de verschillende instal-
laties voor de verwijdering van methaan uit water.

Drinkwaterbedrijven gebruiken praktijkcodes als hand
vatten voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige 
 bedrijfsvoering. ‘Praktijkcodes drinkwater’ met de onder
liggende 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.

De bentonietmat wordt in Beesel in de kering gelegd

Het groeimedium BioCurlz in de zuivering in Velsen 
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Wie je ook zoekt voor je vacature, ze kunnen overal 
zitten. Daarom bereik je op Watervacatures.nl 
kandidaten in álle windrichtingen van de watersector. 
Want wij verspreiden je advertentie niet alleen via 
de site en de vacaturebank van H2O en KNW, maar 
ook via onze nieuwsbrieven, de app, het magazine, 
sociale media en beurzen. Zodat je iedereen een stuk 
makkelijker bereikt: degenen die hard op zoek zijn en 
degenen die misschien geïnteresseerd zijn maar het 
nog niet weten.

• Je topvacature zichtbaar op de homepage.
• Je vacature tevens zichtbaar op elke afzonderlijke 

vacaturepagina.
• Tweewekelijks in de H2O-KNW=nieuwsbrief.
• Ook zichtbaar o.a. in app en op sociale media.

Wil je je vacature nu plaatsen of meer weten over het 
bereik van  Watervacatures.nl? Bel of e-mail Tamara Bos op 
0612065758 of info@watervacatures.nl.

www.watervacatures.nl

JOUW VACATURE 
VIA ÁLLE KANALEN
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Normec Kalsbeek
Koopmansweg 2
9482 WC TYNAARLO

Telefoon +31 (0) 592 35 00 00
E-Mail info-kalsbeek@normecgroup.com
Web normeckalsbeek.nl

Milieuvriendelijke én veilige waterdesinfectie met Ecapro plus

Schoon en veilig drinkwater zonder gebruik van gevaarlijke en
milieubelastende chemicaliën? Het ECAPRO plus desinfectiesysteem
van Normec Kalsbeek maakt het mogelijk. Het enige dat u nodig heeft is
water, zout en stroom.

De ECAPRO plus maakt ziekteverwekkende bacteriën, biofilms, virussen en
andere micro-organismen onschadelijk, zonder gebruik van gevaarlijke en
milieubelastende chemicaliën. Door middel van anodische oxidatie, waarbij
de ECAPRO plus water en zout elektrolyseert, ontstaat een uitgekiend
desinfectiemiddel: Anoxyl. Uiterst effectief en biologisch afbreekbaar.

Volledig ontzorgd
Na installatie bemonsterd Normec Kalsbeek – conform de CTGB-toelating – 
maandelijks de ECAPRO plus. In de derde en negende maand na ingebruik-
name
van de ECAPRO plus dienen extra metingen te worden verricht conform de
drinkwaterwetgeving. Natuurlijk helpen wij u bij het nakomen van deze
wettelijke verplichtingen, ook verzorgen wij het periodieke onderhoud
van de ECAPRO plus. U heeft er geen omkijken naar en u bent verzekerd van
schoon en veilig drinkwater.

Wilt u meer weten? Ga naar normeckalsbeek.nl voor meer informatie.
ELSCOLAB
Da Vincilaan 11 b
6716 WC EDE

Telefoon +31 (0)342 42 60 80
E-Mail main@elscolab.com
Web www.elscolab.com

Meet eenvoudig zelf de capaciteit van het pompgemaal

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het peilbeheer in hun 
beheersgebied. Om het gewenste waterpeil te handhaven wordt al 2 
eeuwen lang gebruik gemaakt van poldergemalen. Vandaag de dag 
worden deze vaak uitgevoerd met frequentiegeregelde pompen.

Waterschappen streven naar een verfijning van de beschikbare data, met 
name de nauwkeurigheid van de debietgegevens van deze gemalen. Bij 
frequentiegeregelde pompen is het debiet niet alleen afhankelijk van de 
opvoerhoogte, maar ook het toerental dat is vastgelegd in het ontwerpdebiet.

Het vaststellen van het ware debiet bij gemalen is een ware uitdaging die nu 
nog wordt uitgevoerd aan de hand van conventionele metingen en bereke-
ningen, een intensieve en tijdrovende klus waarbij tijdens de uitvoering de 
condities alweer veranderd kunnen zijn.

De Sontek Riversurveyor RS5 is flexibel in te zetten en juist ontworpen om 
“het ware” debiet in deze watergangen in slechts enkele minuten te bepalen, 
met zeer gedetailleerde informatie.

Door de meting op meerdere waterniveaus bij verschillende pompfrequenties 
te herhalen, wordt een goed beeld gegenereerd voor de correctie die op de 
pompcurves zal moeten worden toegepast. Tevens kan deze data gebruikt 
worden om debietmeters als de Sontek SL te kalibreren.

INVENT Umwelt- und Verfahrenstec
Am Pestalozziring 21
91058 ERLANGEN, DUTISLAND

Telefoon 0049 9131 69098 56
E-Mail aeisemann@invent-uv.de
Web invent-uv.de

HYPERCLASSIC® Hyperboloïde mengers in Nederland

INVENT is de uitvinder en fabrikant van de originele  HYPERCLASSIC® 
Hyperboloïde Menger. Dit is de meest toegepaste verticale-as men-
ger in Nederland. In Nederland zijn er INVENT  mengers geplaatst in 
Amsterdam, Maastricht, Haarlem en vele andere zuiveringen. Door 
te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling heeft INVENT niet 
alleen de hyperboloïde menger kunnen optimaliseren maar tevens 
haar producten pallet kunnen verbreden. 

Zijn de afgelopen jaren meer dan 600 van deze unieke Hyperboloïde 
mengers geleverd voor het mengen van communaal afvalwater. Bij de 
meeste waterschappen zijn het lage energieverbruik van de mengers en 
de hoge mate van betrouwbaarheid al 20 jaar bekent, en tot op vandaag 
uniek in Nederland.

RWZI Dordrecht
Ook op de RWZI Dordrecht is er afgelopen jaren met succes gemengd 
met de Hyperboloïde mengers van INVENT. Na 16 jaar trouwe dienst heeft 
INVENT de 22 Hyperboloïde mengers vervangen door de nieuwe efficiën-
tere HYPERCLASSIC®-Evolutie 7.
Het voorbeeld van de RWZI Dordrecht is geen uitzondering, op vele zuive-
ringen worden INVENT mengers aan het van hun economische levensduur 
vervangen door nieuwe en efficiëntere INVENT Mengers. Onze nieuwste 
ontwikkelingen en referenties kunt u vinden op onze website en bekijk de 
mogelijkheden voor het besparen van 10-20% van uw mengenergie. 

38 I

INNOVATION FOR NATURE

WWW.INVENT-UV.DE

INVENT  Umwelt- und Verfahrenstechnik AG 

Am Pestalozziring 21  D-91058 Erlangen  

Tel +49(0)9131 690 98-0  Email info@invent-uv.de  

WATER AND WASTEWATER  TREATMENT

Mixers  Mixing and Aeration Systems 

Membrane Aeration Systems  Waterfilters & Decanters  

System Solutions  Computational Fluid Dynamics & Engineering

... de standaard voor het mengen in water- en afval-waterzuiveringen. 
De INVENT HYPERCLASSIC® Evo7 menger is de volledig verbeterde 
versie van de alom bekende INVENT HYPERCLASSIC® Menger. Door 
het revolutionaire ontwerp en de bijzondere constructie wordt het ener-
gieverbruik met 30 % gereduceerd. Dit levert een enorme besparing op 
voor uw water- of afval-waterzuivering.

DA S  H Y P E R C L A S S I C ® -  
M E N G E R  E V O LU T I O N  7



Op de rioolwaterzuivering Garmerwolde in Groningen ging begin 2022 een bijzondere pilot van start onder 
de naam REGAIN. Doel is verwijdering van medicijnresten met natuurlijke technieken. Een tweede doel is 
 hergebruik: het zuiveren van rwzieffluent tot industriewater. Als dat lukt, komt er minder vervuild water in 
de Waddenzee en neemt de druk op de drinkwatervoorziening in NoordNederland af. De pilot moet aantonen 
dat de zuivering werkt en dat de business case klopt.

VERTROUWEN IN 
DUURZAME ZUIVERING 
REGAIN: ‘DIT IS DE 
TOEKOMST’ 

TEKST NICO VAN DER WEL

elke dag zeven kilo medicijnresten loost. De concentraties 
zijn erg laag maar met het toenemende medicijngebruik komt 
bijvoorbeeld diclofenac soms al in de buurt van de ecologische 
grenswaarde in de Waddenzee. 
Van der Woerdt vult aan: “In Zwitserland bestaat al wetgeving 
voor verwijdering van medicijnresten bij de grotere rwzi’s en in 
Duitsland zijn al een aantal rwzi’s voorzien van een nazuivering. 
Zover zijn we in Nederland nog niet, maar ook bij ons is er veel 
beweging. Het ministerie van I&W, STOWA en andere kennis-
partners en de waterschappen zijn erg actief met de Keten-
aanpak Medicijnresten en met onderzoek.”

Waarom is gekozen voor Garmerwolde?
Kuik: “De rwzi in Garmerwolde is de grootste van Noord- 
Nederland. Op dezelfde locatie is ook de industriewaterzuive-
ring van North Water gevestigd, vanwege de mogelijkheid van 
her gebruik van effluent in de toekomst. Zij zuiveren sinds vorig 
jaar Eemskanaalwater tot industriewater, maar we weten nu al 
dat de vraag naar industriewater veel groter gaat worden.”
In de Eemshaven en de haven van Delfzijl komt steeds meer 
circulaire bedrijvigheid en er wordt hard gewerkt aan duurzame 
waterstofproductie - er ligt vanuit Groningen tenslotte al een 
uitgebreide gasinfrastructuur. Ook daarvoor is veel water nodig. 
Van der Woerdt: “North Water mag per jaar hooguit 10 miljoen 
kubieke meter Eemskanaalwater gebruiken. REGAIN moet gaan 
voorzien in de volgende 10 miljoen kuub. Als alles goed gaat 
kan de full-scale installatie in 2027-2028 gaan draaien.”

En gaat dat lukken?
“Eigenlijk zit er niks anders op. We moeten in Nederland nog 
leren leven met waterschaarste, we zijn nog maar net wakker. 
In Zuid-Europa werken ze al veel langer met hergebruik van 
restwater. Denk bijvoorbeeld aan Madrid: daar zijn droogte  
en zomertemperaturen van 40 graden onderhand normaal.  
Die moeten wel zuinig zijn met zoet water. Je kunt hier in 
 Groningen op zich ook zeewater ontzilten maar dat kost erg  
veel  energie. Afvalwater zuiveren is technologisch lastiger maar 
veel duurzamer. We hebben vertrouwen in ons procedé, het is 
de toekomst.”

Waaraan ontleen je dat vertrouwen?
“We gebruiken drie technologieën, die we afzonderlijk en in 

combinatie testen. De eerste, BODAC, kennen we uit de ultra-
puurwaterfabriek in Nieuw Amsterdam. BODAC werkt met ac-
tief kool in combinatie met pure zuurstof dosering. De zuivering 
daar bleek onverwacht heel goed en langjarig medicijnresten 
te verwijderen zonder dat regeneratie van de actief kool nodig 
was. De tweede technologie is capillaire nanofiltratie. Die heeft 
het goed gedaan in pilots, met een laag chemicaliëngebruik 
bij reiniging. De spannendste stap is ‘constructed wetlands’ 
ofwel helofytenfilters met verschillende korrelmaterialen in 
de bodem. Dat bleek op kleine schaal veelbelovend en wordt 
nu in REGAIN op grotere schaal getest. Technologisch zijn we 
overtuigd maar de vraag is met name of de business case gaat 
kloppen.”

Elders wordt gewerkt met geavanceerde oxidatie met ozon of 
waterstofperoxide, eventueel gecombineerd met UVstraling. 
Hebben jullie dat nog overwogen?
Kuik: “Onze eerste gedachte was dat we natuurlijke methoden 
willen toepassen. Wij zitten als waterschap met effluent dat 
medicijnresten bevat. Met oxidatieve methoden loop je de kans 
dat er restproducten achterblijven in het water. De drie metho-
den zijn stuk voor stuk en ook samen duurzamer. Het is wel 
spannend want bewezen is onze benadering op deze schaal nog 
niet.”
Van der Woerdt: “We hebben drie jaar aan de totstandkoming 
van het project gewerkt. Een EU-subsidie lukte net niet. Regio-
naal kregen we de handen wel op elkaar, ook door de relevan-
tie voor de ecologie van de Waddenzee en het belang van een 
circulaire watervoorziening voor de havens. De subsidiegevers 
zijn het Waddenfonds, het Nationaal Programma Groningen en 
Eems Delta Green. Ook de projectpartners dragen bij.”
Kuik: “Het is mooi om dit zo met vier partners te doen. WLN is 
een watertechnologiebedrijf met veel kennis, het waterschap 
heeft het water, North Water wil industriewater produceren. En 
via het CEW gaan er in drie jaar honderd MBO- en HBO-studen-
ten meewerken aan het project.”•
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De naam REGAIN is een creatieve afkorting van REuse of 
GArmerwolde municipal effluent for INdustrial processes. In 
REGAIN werken vier partners samen: Waterschap Noorderzijl-
vest, waterkwaliteits- en watertechnologiebedrijf WLN, het CEW 
(Centre of Expertise Water Technologie) en industriewater-
producent North Water.
We spraken met Kirsten Kuik van Waterschap Noorderzijlvest, 
dat penvoerder is, en Dirk van der Woerdt van WLN. De laatste 
is één van de geestelijk vaders van het project. “Er ligt nu nog 
een grasveld maar de pilotinstallatie is begin 2023 klaar. We 
testen anderhalf jaar drie natuurlijke zuiveringsmethoden die 

medicijnresten uit rwzi-effluent moeten halen, om er vervol-
gens industriewater van te maken. De droogtes van de laatste 
jaren hebben duidelijk gemaakt dat we restwater niet moeten 
blijven afvoeren naar de Waddenzee. We kunnen niet meer om 
hergebruik heen. Effectieve verwijdering van medicijnresten is 
een voorwaarde voor dat hergebruik, het is het sleutelgat waar 
we doorheen moeten.”

Halen de rwzi’s niet al veel medicijnen uit het water?
Kuik: “Jawel, maar ze zijn er niet voor ontworpen, ze doen het 
niet goed genoeg. We hebben uitgerekend dat Garmerwolde 
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Kirsten Kuik  

Dirk van 
der Woerdt     

Op de website van H2O is een uitgebreid 
vakartikel te vinden over REGAIN: ‘Van 
de plee naar H2; een circulaire bijdrage 
aan ecologie, energietransitie en de 
Waddenhavens’

We moeten in Nederland nog leren leven met 
waterschaarste, we zijn nog maar net wakker‘

‘
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zoals is toegestaan, en dat dat allemaal paracetamol is, wat 
betekent dat? Een mens drinkt ongeveer 2 L per dag, en dat 
betekent dus dat hij op den duur een pilletje zal binnenkrijgen 
via het drinkwater. Je moet wel geduld hebben, want dat duurt 
maar liefst 685 jaar! In de praktijk zorgen de drinkwaterbedrij-
ven ervoor dat de concentraties hier ver onder blijven.
 
Eén pathogeen
Wat de microbiologische veiligheid van het water betreft, schrijft 
de wet voor dat er maximaal één besmetting per jaar mag 
voorkomen onder 10.000 mensen. Dit betekent dat er maximaal 
ongeveer één pathogeen mag voorkomen in 1.000 m3 water. Dit 
is niet meer te meten, en dus moeten de drinkwater bedrijven 
met berekeningen van de effectiviteit van hun verschillende zui-
veringsstappen aantonen dat die norm gehaald wordt. Door een 
combinatie van een heel effectieve desinfectie (vaak met behulp 
van UV-licht), het verwijderen van assimileerbaar organisch 
koolstof (AOC, wat als voedsel dient voor micro-organismen) 
en een lekvrij distributienetwerk lukt het in Nederland zelfs om 
veilig drinkwater uit de kraan te laten komen zonder hier chloor 
aan toe te voegen! Dit maakt Nederland vrij uniek in de wereld.
Om zeker te weten dat de hoge kwaliteitseisen gehaald worden, 
passen de drinkwaterbedrijven een zuivering met meerdere 
stappen toe. In Nederland wordt ruwweg 40 procent van het 
drinkwater gemaakt uit oppervlaktewater, en 60 procent uit 
grondwater. Het oppervlaktewater is sterk vervuild. De Kader-
richtlijn Water (KRW) schrijft voor dat er na het jaar 2000 geen 
achteruitgang mag zijn geweest in de chemische en ecologi-
sche toestand van het water, en dat die kwaliteit zodanig moet 
zijn, dat er met eenvoudige technieken (beluchten, coagulatie/
flocculatie/sedimentatie, zandfiltratie) drinkwater van gemaakt 
moet kunnen worden.  
 
Deze KRW is gekoppeld aan de Environmental Quality Stan-
dards Directive (EQSD), waarin een ‘watch list’ en een ‘priority 
substances list’ zijn gedefinieerd met 45 stoffen: geneesmidde-
len, hormonen, gewasbeschermingsmiddelen en industriële 
stoffen. Daarnaast is er de “Green Deal: action plan towards 
zero pollution for air, water and soil.” Hierin wordt gesteld dat 
de verontreiniging moet worden  teruggebracht tot ‘een niveau 
dat niet schadelijk is voor de gezondheid en natuurlijke eco-
systemen’. Maar hoe stel je vast of zoiets bereikt is? Monster-
nemingen van het Nederlandse  oppervlaktewater laten zien dat 
op veel plekken voorlopig nog niet voldaan wordt aan de KRW. 
Dat blijkt ook wel uit het feit dat zes van de tien Nederlandse 
drinkwaterbedrijven op dit moment al op 24 plaatsen één of 

meerdere geavanceerde zuiveringstechnieken toepassen [1]. 
Hierbij moet gedacht worden aan actieve kool (in filterbedden 
of als poederkool), membraantechnieken (als nanofiltratie en 
omgekeerde osmose) en (geavanceerde) oxidatieprocessen.

Nadelen
Hoewel het hiermee lukt om veilig drinkwater te maken van 
zeer goede kwaliteit, leveren al deze technieken ook hun eigen 
nadelen op. Bij oxidatie kunnen transformatieproducten en AOC 
worden gevormd. Door dit laatste kan de biologische stabiliteit 
van het water afnemen, en daarom wordt er in de regel een 
extra filtratiestap, bijvoorbeeld over actieve kool, toegepast. 
Beladen kool moet worden gereactiveerd of als chemisch afval 
behandeld. Dit leidt tot een relatief grote milieu-impact. 
Membraanfiltratie kan heel effectief zijn om allerlei stoffen uit 
het water te verwijderen, maar resulteert wel in de vorming 
van een concentraatstroom van ongeveer 20 procent van het 
totale behandelde watervolume. Deze afvalstroom moet verder 
behandeld en/of geloosd worden. Hoewel het dus in theorie 
 mogelijk is om alle ‘vreemde stofjes’ uit het water te verwijde-
ren, zal hiervoor een zorgvuldige afweging gemaakt moeten 
worden: weegt de behaalde kwaliteitsverbetering (en daarmee 
gezondheidswinst) op tegen de nadelen van die zuiverings-
processen? Bovendien is puur H2O eigenlijk niet echt gezond, 
omdat het bijvoorbeeld ook geen mineralen bevat.

Communiceren
In dit kader is het erg belangrijk om op een goede manier over 
verontreinigingen in het water te communiceren. Nederlanders 
hebben over het algemeen terecht een groot vertrouwen in hun 
drinkwater[2], en dat willen de drinkwaterbedrijven graag zou 
houden. Ze leveren ‘onberispelijk’ drinkwater, maar met de 
 huidige analysemogelijkheden betekent dat niet dat er totaal 
geen stofjes in te vinden zijn. 
Bovendien maken media en publiek vaak geen onderscheid 
tussen bronnen voor drinkwater en drinkwater, en tussen 
afvalwater- en drinkwaterzuiveringen. Het is dan ook van groot 
belang om te zorgen voor een zorgvuldige communicatie, om 
verwarring te voorkomen én om de resultaten in perspectief te 
plaatsen. Onberispelijk drinkwater is niet puur H2O, maar water 
dat je zonder gezondheidsrisico’s je leven lang kunt drinken.•  
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Vooropgesteld: het Nederlandse kraanwater heeft een heel 
goede kwaliteit, en behoort tot de allerbeste ter wereld. De 
 Nederlandse drinkwaterbedrijven doen er alles aan om dat zo 
te houden. Toch duiken er met enige regelmaat verhalen op 
over verontreinigingen die in het water aanwezig zijn. Kloppen 
die verhalen, en, als er stoffen in het water zitten die er eigen-
lijk niet in thuis horen, is dat dan erg?

Vijf paracetamolletjes
Bijlage A van het Drinkwaterbesluit geeft een duidelijk overzicht 
van alle eisen waaraan drinkwater moet voldoen. Daar worden 
voor allerlei stofjes, zowel van natuurlijke als van antropogene 
herkomst, normen gegeven. Voor niet nader gespecificeerde 
antropogene stoffen geldt dat er in totaal maximaal 1 µg/L in 

voor mag komen. Ter vergelijking: dat komt overeen met 5 para-
cetamolletjes opgelost in een Olympisch zwembad. 
Ondertussen zijn de analysemethoden echter zo ver verbeterd, 
dat je zelfs nog één paracetamolletje opgelost in 200 Olym-
pische zwembaden kunt aantonen! Een andere ontwikkeling in 
de analysetechnieken is dat we niet alleen veel lagere con-
centraties kunnen meten, maar ook veel meer stoffen. En met 
 behulp van de moderne “non-target” analyse is het zelfs moge-
lijk allerlei stoffen te detecteren waarnaar we niet specifiek op 
zoek zijn. 
Dit betekent dat je vaak wel iets zult kunnen aantreffen in 
(drink)water, maar dat wil nog niet zeggen dat dat dan ook een 
probleem is. Om het geheel in perspectief te plaatsen: stel dat 
er inderdaad 1 µg/L aan antropogene stoffen in het water zit, 

In 2004 hebben de Nederlandse drinkwaterbedrijven afgesproken dat er altijd ‘onberispelijk’ water uit de 
kraan moet komen. Hiervoor is het nodig aandacht te hebben voor de kwaliteit van de bronnen, een multi  
barrière behandeling toe te passen, en te zorgen voor een goed distributienetwerk, zonder lekkages. Maar  
hoe definieer je eigenlijk ‘onberispelijk’ water?

ONBERISPELIJK 
DRINKWATER: 
WAT IS DAT 
EIGENLIJK? 
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Onberispelijk drinkwater is niet puur H2 O, maar water dat je 
zonder gezondheidsrisico’s je leven lang kunt drinken
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DE JURIDISCHE (ON)MOGELIJKHEDEN VOOR 
HET VERMINDEREN VAN BROEIKASGAS
EMISSIES UIT VEEN
In dit artikel wordt besproken of en in hoeverre 
het juridisch gezien voor waterschappen mogelijk 
is om het peil in veengebieden in gebruik door 
landbouw te verhogen om broeikasgasemissies 
uit veen terug te dringen. De juridische mogelijk-
heden voor waterschappen blijken beperkt.
Martijn van Gils, Frank Groothuijse (Universiteit Utrecht)

SCHOON, ZOET WATER IN EEN CIRCULAIRE 
WATERKETEN
In dit artikel wordt voorgesteld bij het definiëren 
van doelen voor een circulaire economie  
1) schoon zoet water mee te nemen als grond-
stof, 2) drinkwater en proceswater als product en 
3) grond- en oppervlaktewater als milieu-com-
partiment. Daarmee wordt op weg naar 2050 
zowel de beschikbaarheid van schoon zoet water 
geborgd, als de kwaliteit van grondwater en 
oppervlaktewater verbeterd.
Maarten Nederlof (waterschap Rijn en IJssel), Nicole 
 Homeijer (waterschap Aa en Maas), Maurice Ramaker 
 (RINVER) en Ferdinand Kiestra (waterschap Aa en Maas)

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA WERKT 
AAN BIODIVERSE DIJKEN
Waterschap Hollandse Delta wil binnen het 
werkgebied kruidenrijke dijken en bermen ont-
wikkelen. Voor de meest kansrijke locaties is het 
ecologisch maaibeheer concreet uitgewerkt.
Pim de Kwaadsteniet, Martin van Oosterhout (TAUW), Meike 
van Ballegooijen, Ronald Ykema (waterschap Hollandse 
Delta)

HITTESTRESS EN BEWONERSPARTICIPATIE: 
BEWONERS METEN OMGEVINGSTEMPERA
TUUR EN KOMEN MET KOELE OPLOSSINGEN
Onderzoek met publieke en particuliere partijen, 
door vijf hogescholen in tien wijken, heeft 

geresulteerd in nieuwe kennis over meten, 
beleven en doen ten aanzien van klimaatadaptie. 
Klimaatadaptatie blijkt nog beperkt te leven 
onder inwoners. Toch eindigde dit onderzoek met 
honderden concrete oplossingen.
Floris Boogaard (Hanze Hogeschool), Teun Terpstra (HZ Uni-
versity of Applied Sciences), Peter van der Maas (Hogeschool 
Van Hall Larenstein), Rick Heikoop (Hogeschool Rotterdam) 
en Joey Koning (Hanze Hogeschool)

HET ONTWIKKELPADENSPEL: KEUZEHULP 
VOOR EEN ONZEKERE TOEKOMST
Binnen het KLIMAP-innovatieprogramma is een 
serious game ontwikkeld die de vaardigheid moet 
vergroten om kortetermijnmaatregelen te kiezen 
in een context van een onzekere lange termijn 
toekomst. Spelers maken een ‘ontwikkelpad’ 
naar een klimaatrobuuste toekomst voor de hoge 
zandgronden.
Erik van Slobbe, Joshua van Blaaderen, Cindy Prins, Bregje 
van der Bolt (Wageningen University & Research)

REALTIME SPROEIADVIES VOOR WATER
BESPARING IN DE STAD MET CITIZEN SCIENCE 
In de zomer van 2021 is in Eindhoven een pilot 
opgezet om real-time sproeiadvies voor stads-
tuinen beschikbaar te maken. Dit gebeurde op 
basis van een netwerk van metingen van de 
vochtigheid van tuinbodems door burgers zelf.
Esther Brakkee, Stijn Brouwer, Stefanie Salmon en Martin 
Korevaar (KWR)

200 JAAR DRINKWATER: LEIDENDE DENK
KADERS IN DE KETENINRICHTING
Deze literatuurstudie laat zien hoe de denkkaders 
in de drinkwatersector de afgelopen decennia 
zijn veranderd. Waar de systeeminrichting een 
eeuw geleden gebaseerd was op het voorzien in 
een luxeproduct, waarbij hygiëne centraal stond, 
werden ook de toegankelijkheid van water en 
een doelmatige productie de afgelopen decennia 

belangrijker en werd drinkwater verder geïnsti-
tutionaliseerd.
Ruben van den Berg, Els van der Roest, Nicolien van Aalderen 
(KWR)

KLIMAATSTRESSTEST WATERKWALITEIT 
STEDELIJK GEBIED; KWETSBAARHEDEN EN 
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft in 
samenwerking met TAUW een Klimaatstresstest 
waterkwaliteit ontwikkeld voor het stedelijk ge-
bied van WSRL. Het waterschap heeft een aantal 
onderdelen reeds toegepast in de praktijk.
Susan Sollie (TAUW), Arnold Osté, Hilde Ketelaar, Ronald 
Gylstra (Waterschap Rivierenland)

VAN DE PLEE NAAR H2; EEN CIRCULAIRE 
 BIJDRAGE AAN ECOLOGIE, ENERGIETRANSI
TIE EN WADDENHAVENS
Bij de RWZI Garmerwolde wordt de verwijdering 
van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater 
 onderzocht. Een tweede, even belangrijk doel is 
het gebruik van effluent als bron van industrie-
water in de Groninger Waddenhavens.
Dirk van der Woerdt (WLN), Kirsten Kuik (waterschap 
Noorderzijlvest), Mark Schaap (North Water), Jeroen Rijnhart 
(Centre of Expertise Water Technology)

Van elk nieuw artikel op H2OOnline 
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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KNWACTIVITEITEN – AGENDA
Agenda@Waternetwerk
Meer informatie en aanmelden kan via 
www.waternetwerk.nl, tenzij anders vermeld.

11 OKTOBER
Jullie Covid bemonstering in het riool of 
meer?

1214 OKTOBER, DUITSLAND
Studiereis van KNW ism Stadswerk, 
Rioned, GDO, en Waternet
Stadswerk.nl

3 NOVEMBER, WEBINAR
AIWW Engelstalig webinar over 
Aquathermie, zie amsterdamiww.com

10 NOVEMBER, HAARLEM
Nationaal Deltacongres in  
de Philharmonie.

17 NOVEMBER, SAVE THE DATE
Beheer, bedienen en onderhoud in  
de Waterketen

25 NOVEMBER, ROTTERDAM 
KNW najaarscongres Koppelkansen 
voor klimaatadaptatie en de energie-
transitie – hoe vinden we elkaar?

1 DECEMBER, ROTTERDAM
AIWW Water Summit opmaat naar 
UN2023 Water Conference

Wilt u een activiteit voor waterprofessionals 
aanmelden voor de H2Oagenda? Mail dan 
naar: info@waternetwerk.nl
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Coalitie Diversiteit,  
Inclusie en  
Gelijkwaardigheid

Tijdens de 4e inspiratiesessie over Inclusie – Best Practices nam Stéphanie 
de Hooge (Adviseur Beleid & Arbeidsvoorwaarden bij Evides Waterbedrijf) 
ons mee in de stappen die Evides tot nu toe heeft gezet, en welke lessen zij 
hebben geleerd.
Iedere organisatie heeft zijn eigen ambities en uitdagingen. Dit geldt voor de bedrijfsresul-
taten, maar óók voor minder tastbare ambities zoals inclusie. Hoe ga je hiermee om, en wat 
kunnen we van elkaar leren? Wat werkt wel én niet als je meer inclusie nastreeft? “Sluit aan 
op wat al gebeurt, en zoek een goede balans tussen dialoog en actie. Het is een proces dat 
dialoog en tijd vergt, en iedere organisatie is anders.” Wil je meer weten over de roadmap die 
Evides volgt, lees dan de terugblik op waternetwerk.nl
Wil je meer inspiratie? Jouw ervaringen delen met anderen? Sluit je aan bij Coalitie DIG 
en doe ook mee! Neem contact met ons op via info@waternetwerk.nl of bel coördinator 
MargotKwee, 06 5052 8811.

KNW najaarscongres:  
De blauwe draad

Het KNW najaarscongres over Koppelkansen 
voor klimaatadaptatie, circulaire economie 
en de energietransitie is op vrijdag  
25 november in Blue City, Maasboulevard 
100, Rotterdam 
Alle maatschappelijke opgaven waar we ons 
als watersector mee verhouden, hebben een 
ruimteclaim en concurreren als je het op 
de conventionele manier aanpakt. Tijdens 
het KNW-najaarscongres gaan we in op het 
 verbinden van de opgaven, want de werel-
den van klimaatadaptatie en energietransitie 
ontmoeten elkaar steeds vaker bij ontwikke-
lingen in de openbare ruimte. En we doen dit 
met een ‘circulaire bril’ op.
De uitdaging zit in de governance en de 
timing: vanaf probleemdefinitiefase zul je de 
koppelkansen mee moeten nemen, dus ook 

vervangingsopgaven, leefbaarheid, biodiver-
siteit en woningbouw.
Koppelkansen kennen een technische, finan-
ciële en sociale kant.

WAAR BEGIN JE?
HOE EN WAAR VIND JE ELKAAR?

Naast een boeiende en leerzame netwerkdag 
maken we de KoppelKansenKaart, een 
handreiking voor het koppelen van kansen 
voor de waterprofessional. Keynote spreker 
is Enno Zuidema van MVRDV. Verder onder 
meer op weg naar  een klimaatpositieve regio 
Groeningen met Betty de Boer, Regiovisie 
Groningen-Assen directeur en gaan we in op 
inspirerende voorbeelden uit Rotterdam en 
Amsterdam. Tijdens werksessies gaan we in 
op de verschillende aspecten participatie, go-
vernance en beleid, Innovatie en de Betekenis 
voor de opgaven.

Bij het versterken van de waterregie 
speelt hoogwaardige, actuele debietdata 
een waardevolle rol. Niet alleen voor een 
actueel inzicht in het watersysteem, maar 
ook om het gedrag beter te voorspellen. 
Doordat klimaatveranderingen meer 
weersextremen veroorzaken, is het boven-
dien belangrijk snel in beeld te hebben  
wat er in een gebied speelt.

FLEXIBELE DEBIETMEETSTATIONS
Samen met River Insight, een dienst van 
Nortek, werkt Waterschap Vallei en Veluwe 
aan het verbeteren van het debietdata-  
inwinproces langs rivieren, kanalen, 
weteringen en beken. Hoe? Met mobiele 
debietmeetstations die de waterdata auto-
matisch in een gesloten netwerk distri-
bueren. Dit resulteert in minder storingen 
en beveiligde debietmetingen.

Hydrologen zijn zo in staat sneller en 
effectiever met actuele debietdata te 
sturen en waterbeelden en scenario’s te 
integreren – bij droogte, maar ook tijdens 

wateroverlast. Oude meetstations in het 
gebied waren niet op de ideale locatie 
gepositioneerd, haperden of vielen uit, zegt 
Loos. “Er komen hevigere buien en langere 
droogteperioden. Hoe beïnvloeden die de 
waterbalans? Hoeveel neerslag valt er? 
Hoeveel verdampt er? En wat betekent dat 
voor de waterafvoer? Die informatie wil je 
meten.”

WAT IS DEBIETDATA AS A SERVICE?  
Via een Europese tender-procedure koos 
het waterschap voor River Insight: de 
enige leverancier die debietmetingen als 
een geïntegreerde oplossing aanbood – as 
a service. Klanten abonneren zich op een 
duurzaam debietmeetstation, services voor 
beheer en onderhoud van stations en een 
gegarandeerde debietdatastroom. River 
Insight blijft eigenaar van alle  onderdelen, 
die ingericht worden op basis van de 
behoeften van de klant.

De integratie van DAAS in het debiet-
meetnetwerk is in lijn met de ambitie 
van het waterschap om in 2030 circu-
lair te werken; de meters zijn voorzien 

van zonne panelen en voor 100 procent 
zelfvoorzienend. De paal en de buis, waar 
het meetsysteem in zit, is gemaakt van 
herbruikbare onderdelen. Loos: “Met River 
Insight draagt onze organisatie bij aan 
 klimaatpositieve impact - deze meters heb-
ben de kleinste ecologische  voetafdruk.”

BETERE STROMINGSDATA   
Het DAAS-model dwingt River Insight om 
debietmeters te gebruiken van een hoog 
kaliber, zegt Rikke van der Grinten, sales 
engineer van Nortek. “Wij denken veel na 
over beheer, reparaties en hergebruik, om-
dat we direct belang hebben bij duurzame 
en kwalitatief hoogwaardige debietmeters. 
Daardoor krijgt het waterschap betere 
stromingsdata.”

Wilt u meer weten? 
Ga voor meer informatie naar 
www.river-insight.com 

Debietdata As  
A Service voor 
Waterschap 
 Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe 
is het eerste waterschap 
dat kiest voor Debietdata 
As A Service (DAAS). Het 
 waterschap koopt hoog
waardige  afvoerdata, terwijl 
de meetstations en het 
data transport in beheer 
blijven bij leverancier River 
Insight. “Het outsourcen 
van het complete debiet
meetproces biedt enorme 
voordelen”, zegt Raymond 
Loos, hydroloog bij Water
schap Vallei en Veluwe.

(ADVERTORIAL)

Meetstations gebruiken energie uit een 
zonnepaneel en alle componenten passen 
in één compacte kunststof buis. Grote 
buitenkasten zijn dus verleden tijd.
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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)


