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Water en het regeerakkoord

Klinkt er
een vleugje
wanhoop in
die woorden?

Bij het schrijven van dit redactioneel moet de gang naar de stembus nog worden gemaakt.
Het beeld van de wereld ná 17 maart wordt alhier ingekleurd door de peilingen, de debatten,
de duidingen en speculaties, met als aanname: weinig verandering, hier en daar een
rimpeling in het zetelaantal met een enkele nieuwkomer, maar met de VVD opnieuw als de
grootste.
In het verkiezingscircus betrad de watersector de piste met een aantal debatten. Met
stellingen werden de discussies gestuurd, met het doel om ‘water’ op de kaart te krijgen in
de onderhandelingen over het nieuw regeerakkoord.
Voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen zei bij de aftrap van het
eerste waterdebat, zoals opgetekend in de online verkiezingsrubriek Stemmen voor Water
van H2O: “We moeten de watercoalitie echt groter en steviger maken, willen we slagkracht
krijgen. En dat is nodig, het huidige watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan, we moeten
echt dingen gaan dóen.”
Klinkt er een vleugje wanhoop in die woorden? In dezelfde rubriek zegt Kees Jan de Vet,
dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta, in een interview: “Bij de klimaatvraag leeft het
sentiment van: het zal hier niet zo’n vaart lopen.” De Vet noemt deze fase een ‘vooretappe’,
de proloog van een watercrisis, waar de waterprofessionals al volop mee bezig zijn, maar
waarvan de ernst maar niet wil doordringen tot publiek en politiek.
In een gezamenlijk document pleiten de Unie van Waterschappen en de vereniging van
drinkwaterbedrijven Vewin voor een ‘nationale watertransitie’. De boodschap: water is
de verbindende factor bij de aanpak van tal van problemen, zoals de energietransitie, de
woningbouwopgave (1 miljoen woningen!), ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat.
‘Water’ moet daarom ‘een heldere neerslag’ krijgen in het nieuwe regeerakkoord.
Eerder dit jaar was Nederland gastheer van de mondiale adaptatietop, in deze H2O blikt
GCA-topman Patrick Verkooijen terug en zegt: “De coronapandemie heeft ons geleerd dat we
bekende risico’s niet mogen negeren. Klimaatverandering is ook zo’n risico. Ik hoop dat dit
besef nu eindelijk doordringt en, belangrijker nog, wordt vertaald in concrete programma’s.”
De komende weken, maanden, wordt duidelijk of politiek Den Haag bij het schrijven van het
regeerakkoord de boodschap heeft begrepen en de waterlobby krachtig genoeg is geweest.
Bert Westenbrink
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47 WATERNETWERK

• Clean Water and Ecosystem Restoration
• Digitale transformatie - waarom is dat zo moeilijk?
• Biodiversiteit en beheer en onderhoud

7

P

8

Topman Patrick Verkooijen
over mondiale adaptatietop:

‘IK OMARM WAT
WE HEBBEN
BEREIKT’

Het is niet of-of, maar en-en: we moeten
ons aanpassen aan de gevolgen van
klimaatverandering én de uitstoot van
broeikasgassen beperken. Dat zegt Patrick
Verkooijen, die in januari met zijn Global
Center on Adaptation de eerste mondiale
top over klimaatadaptatie organiseerde.
‘De risico’s van de steeds vaker optredende
weersextremen zijn te groot.’
TEKST DORINE VAN KESTEREN | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

PATRICK VERKOOIJEN

‘M

oet jij niet eens een paar dagen vrij
nemen?’, krijgt Patrick Verkooijen
dezer dagen regelmatig te horen.
Met de organisatie van de klimaattop
die eind januari in Nederland plaatsvond, waren het immers uitzonderlijk
drukke tijden voor de CEO van het Global Center
on Adaptation (GCA). Maar vrij nemen, nee, ben je
gek. “Juist nu, in de weken na de top, wil ik van het
momentum gebruikmaken om contacten te leggen
en te intensiveren. Heel veel partijen, waaronder
regeringsleiders uit Afrika, komen naar ons toe met
verzoeken tot samenwerking en ideeën. Je moet het
ijzer smeden als het heet is.”
Verkooijen praat snel, enthousiast en het is te horen
dat hij gewend is om vaak Engels te spreken, na
meer dan tien jaar als klimaatvertegenwoordiger
bij de Wereldbank in Washington. Sinds de oprichting in 2018 staat het GCA onder zijn leiding. Dit is
een internationale organisatie onder de vlag van
de VN, met Nederland als gastland en regionale
kantoren in in Bangladesh, China en Afrika. Het GCA
ondersteunt overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties wereldwijd om het proces van
klimaatadaptatie te versnellen.
“Extreme neerslag, hittegolven, langdurige droogte,
bosbranden, orkanen: de klimaatverandering gaat
onverminderd door en brengt honderden miljoenen
mensen in de problemen. Landen passen zich nog
onvoldoende aan die nieuwe werkelijkheid aan. Ons
doel is te zorgen dat internationaal, nationaal en
lokaal maatregelen worden genomen en te stimuleren dat publieke en private partijen samenwerken
en van elkaar leren.”
Ondergeschoven kindje
Tijdens de allereerste top voor klimaatadaptatie
afgelopen januari ontvingen demissionair m
 inisterpresident Mark Rutte en demissionair minister
Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur &
Waterstaat via een videoverbinding dertig wereld
leiders, vijftig ministers en zo’n vijftienduizend
vertegenwoordigers van non-gouvernementele
organisaties, wetenschap, bedrijfsleven en samenleving in een studio in Den Haag.
Volgens Verkooijen zijn er drie doorbraken
bereikt. “Tot nu toe was klimaatadaptatie een
ondergeschoven kindje in de internationale klimaatfinanciering. Verreweg het meeste geld gaat naar
mitigatie: het voorkomen of verzachten van de >
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PATRICK VERKOOIJEN

klimaatverandering.
VN-secretaris-generaal
Gutterres noemde adaptatie
de ‘vergeten helft’ en heeft
in december een oproep
gedaan om de helft van de
mondiale klimaatmiddelen
hieraan te besteden. Op
de top liet Rutte weten dat
Nederland hier als eerste
land gehoor aan geeft. De
Wereldbank en de Afrikaanse Development Bank hebben al eerder toegezegd dat
de helft van hun leningen
bestemd is voor klimaat- en
waterprojecten.”
Verder gaat het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
klimaatrisico’s voortaan
systematisch meewegen
bij de beoordeling van de
macro-economische en
financiële situatie van een
land. “Terecht, want klimaatrisico’s zoals overstromingen en stormen leiden
tot serieuze economische
en financiële schade. Voor
landen die uit de stress
testen ‘nieuwe stijl’ van
het IMF als kwetsbaar
naar voren komen, komen
er steunpakketten. Dat
betekent dat biljoenen
dollars op een andere
manier worden besteed,
dat het mondiale financiële
systeem klimaatbestendig wordt gemaakt. Een
fundamentele stap, die er
hopelijk toe leidt dat meer
banken en pensioenfondsen
door een klimaatbril gaan
kijken naar hun investeringen. Dit moet investeringen
in duurzaamheid versnellen
en in vervuilende projecten
juist ontmoedigen.”
De derde doorbraak is het

‘ Er móeten
partnerschappen
komen’

speciale actieprogramma
voor Afrika van het GCA en
de Afrikaanse ontwikkelingsbank. “Dat continent
wordt disproportioneel
geraakt door de klimaatverandering. En het w
 range
is dat ze er het minste
aan hebben bijgedragen:
Afrika is verantwoordelijk
voor slechts 5 procent van
de wereldwijde uitstoot.
Bovendien hebben ze het
minste geld om zich er
tegen te verweren. Daarom
komt er de komende vijf
jaar 25 miljard euro beschikbaar voor maatregelen
rond water, landbouw en
infrastructuur in Afrika. De
helft van dit bedrag is er al;
de andere helft moet komen
van Afrikaanse landen
zelf, andere landen en de
Wereldbank.”

Heeft al die aandacht voor
klimaatadaptatie niet
een hoog ‘handdoek in de
ring’-gehalte? Met andere
woorden: in het niet beter
om klimaatverandering te
voorkómen?
“Dat hoor ik vaker. We moeten het allebei doen: mitigatie én adaptatie. Elke tiende
graad opwarming scheelt
enorm, dus het indammen
van de uitstoot van broeikassen is sowieso noodzakelijk. Maar zelfs als we
opwarming van de aarde tot
1,5 graden weten te beperken, zijn er k
 limaatgevolgen
waaraan we ons moeten
aanpassen. Dat kan door
dijken te bouwen, kustlijnen
te beschermen, steden en
infrastructuur klimaat
bestendig te maken, andere
NR2/3 MAART 2021

gewassen te planten, huizen
te verstevigen en vroegtijdige waarschuwingssystemen
voor natuurrampen aan te
leggen.
Het is vele malen goedkoper om te investeren in
preventie dan achteraf de
kosten van klimaatverandering te moeten betalen.
John Kerry, de Amerikaanse
klimaatgezant, zei tijdens
de top dat de Verenigde
Staten gemiddeld 265 miljard dollar per jaar kwijt zijn
om de schade van alle grote
stormen te herstellen. Dan
is het toch verstandiger om
een deel van dat geld nu in
te zetten om te voorkomen
dat je in zo’n situatie belandt?”

Tijdens de conferentie hebben onder meer Frankrijk,
Duitsland en Nederland
extra geld toegezegd voor
klimaatadaptatie. Cynici
zeggen: nu zien wat er
terechtkomt van al die
mooie beloften.
Geprikkeld: “Het zijn geen
beloften, maar concrete
afspraken. We hebben een
actieagenda opgesteld
voor de komende tien jaar,
waarin precies de doelen,
bedragen en verantwoordelijke partijen vermeld staan.
Maar natuurlijk zijn we er
nog niet. In 2009 hebben de
rijke landen afgesproken
dat zij de ontwikkelingslanden elk jaar met 100 miljard
dollar zouden ondersteunen
bij klimaatmaatregelen.
In de praktijk wordt dit
niet gehaald; momenteel
gaat het om circa 30 miljard dollar per jaar voor
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klimaatadaptatie. Maar
naar verwachting gaan de
kosten van adaptatie in deze
landen de komende tien
jaar oplopen tot wel zo’n
300 miljard per jaar. Dat is
op zichzelf al een signaal
dat er nog veel meer moet
gebeuren. Toch omarm ik
wat we hebben bereikt, en
gebruik dit als katalysator
voor de rest.”

Hoe kan de Nederlandse
watersector bijdragen
aan de mondiale klimaat
adaptatie?
“Er komt meer geld beschikbaar, dus er komen
wereldwijd meer programma’s voor waterveiligheid,
waterbeheer, sanitatie en
klimaatbestendigheid en
daarmee dus ook meer
businessmogelijkheden
voor de Nederlandse watersector. Met haar kennis en
kunde kan zij het verschil
maken. Een mooi voorbeeld
is Bangladesh, waar twee
jaar geleden met Nederlandse hulp een deltaplan
tot stand is gekomen om
het laagliggende land
te beschermen tegen
klimaatverandering. Zulke
succesvolle projecten zijn er
meer: nu komt het aan op
uitbreiding en opschaling.
Tijdens de top is ook
afgesproken dat er een
water adaptation hub
komt: een netwerk voor
kennisuitwisseling. Hier
onder vallen honderden
online communities, waarvoor waterprofessionals
zich kunnen inschrijven. Op
deze manier hopen we de
waterwereld en de >

‘ Tot nu toe was
klimaatadaptatie
een onderge
schoven kindje in
de internationale
klimaatfinan
ciering’
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PATRICK VERKOOIJEN

‘ We moeten beide doen:
mitigatie én adaptatie’
klimaatadaptatiewereld
dichterbij elkaar te brengen. Zodat zij gezamenlijk
op zoek gaan naar integrale
oplossingen en overleggen
over wie, wat, waar ter
wereld kan doen.”

Welke rol en verantwoordelijkheid heeft
het bedrijfsleven in het
klimaatvraagstuk?
“De oplossing ligt niet enkel
bij overheden en maatschappelijke organisaties,
maar ook bij het bedrijfsleven. Het is zaak om het
geld dat overal ter wereld
is gereserveerd voor het
economisch herstel na de
coronapandemie, niet te
steken in de oude economie, maar in duurzame
energie en duurzame landbouw. Bij de eerste groene
investeringen kan publiek
geld bedrijven en financiële
instellingen verleiden om
ook mee te doen. Uiteindelijk moeten er duurzame
businessmodellen ontstaan.”
En de landbouw?
“Van alle sectoren staat de
landbouw voor de grootste
uitdagingen. Klimaat
bestendigheid moet
gemeengoed worden in de
bedrijfsvoering. Agrariërs
in Nederland hebben nu al
te maken met droogte en
heftige stortbuien. Maar
in Afrika zijn de gevolgen
nog heftiger, met lange
perioden van droogte. Daar
worden al jaren maatregelen getroffen om de
landbouw aan te passen,
maar het moet grootschali-

ger en in een hoger tempo.
Zo zijn we nu in Ethiopië
bezig om kleine boeren
digitaal te ondersteunen
met een mobiele telefoon.
Die geeft hun de juiste
informatie: je moet nu gaan
zaaien, je kunt nu oogsten.
Met die telefoon kunnen ze
vervolgens ook hun verzekeringen en financiële
transacties regelen. Het
gaat om miljoenen boeren;
met het GCA proberen we
dit op nationaal niveau te
regelen en ook private partijen erbij te betrekken.”

Volgens u is klimaatadaptatie niet alleen een
opgave voor de voedselproducenten, maar ook
voor de afnemers in de
keten. Maar een multinational als Starbucks
gaat gewoon naar een
koffieplantage elders ter
wereld als de opbrengst in
Centraal-Amerika minder
wordt door de klimaatverandering. In die zin zijn
de risico’s voor de indivi
duele boeren veel groter.
“Dat geldt misschien voor
vandaag of morgen, maar
op langere termijn zijn er
voor Starbucks ook geen
uitwijkmogelijkheden meer.
Door covid hebben producenten, toeleveranciers
en consumenten voor het
eerst meegemaakt dat
het maatschappelijk leven
is ontwricht. Als we niet
uitkijken, zal de ontwrichting door de klimaatcrisis
nog veel erger zijn. De
coronapandemie heeft ons
geleerd dat we bekende
risico’s niet mogen nege-

ren. Klimaatverandering is
ook zo’n risico. Ik hoop dat
dit besef nu eindelijk doordringt en, belangrijker nog,
wordt vertaald in concrete
programma’s.”

Sommige experts zeggen:
de oplossing is niet alleen
een kwestie van geld en
technologie, maar ook van
politiek. En niet overal
functioneren de politieke
systemen even goed.
“Het is beslist niet zo dat
alleen de Nederlandse
politiek zich ervan bewust
is dat investeren in klimaatadaptatie de enige juiste
weg is. Dit is een breed erkende realiteit. Desalniettemin zijn de technologische
en financiële middelen in
ontwikkelingslanden niet
te vergelijken met die van
hier. Daarom móeten er
partnerschappen komen.
Dat is ook goed voor ons,
omdat er een verband is
tussen klimaatverandering
en conflicten, mislukte
oogsten, watertekorten en
armoede. Denk aan de migratiestromen die daardoor
vanuit Afrika naar Europa
op gang zullen komen, wat
tal van politieke en veiligheidsvraagstukken met
zich brengt. Daar moeten
we onze ogen niet voor
sluiten.”
U lijkt erg persoonlijk
betrokken. Waar komt dat
vandaan?
“Ik zit al heel lang in het
klimaatdossier en tijdens
mijn ontmoetingen met
politiek leiders, bestuurders, boeren en inwoners

Patrick Verkooijen (1969)
promoveerde aan Wageningen
University en haalde een master in public administration
aan Harvard University. Hij
werkte als speciale vertegenwoordiger voor klimaat bij
de Wereldbank. Sinds 2018
is Verkooijen CEO van het
Global Center on Adaptation.
Hij is ook hoogleraar aan
de Fletcher School of Law
and Diplomacy in Boston en
bijzonder hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Verder schrijft Verkooijen
regelmatig samen met Ban
Ki-moon, de achtste secretaris-generaal van de VN,
voor internationale media,
waaronder de New York Times
en Washington Post.

van sloppenwijken in Afrika
en Zuid-Azië heb ik met
eigen ogen gezien dat
klimaatverandering voor
hen de realiteit van vandaag
en morgen is. ‘We’re living
on the frontline’, kreeg ik
daar te horen. Nou, dan is
het heel moeilijk om weer
over te gaan tot de orde van
de dag. Met mijn werk wil ik
het verschil maken, iedere
dag weer een bijdrage leveren aan een betere wereld.
Als we achterover leunen,
stevenen we misschien we
wel af op 4 graden opwarming. En dan leven we
in een wereld waarin we
ons niet eens meer kúnnen verdedigen tegen het
klimaat.”•

SLIMME DRIEHOEK … GOED VOOR UW KASBOEK
U wilt uw (afval)water hergebruiken of uw ‘water-footprint’ verkleinen? U streeft naar een verlaging van
chemische en biologische verontreinigingen? U wenst, ondanks de strengere lozingseisen, een lagere
TCO? En u zoekt een (semi)permanente, mobiele of pilot-oplossing voor koop, lease, huur of volledige
outsourcing?
Logisticon: al 30 jaar uw bewezen partner voor heldere oplossingen. Bel of mail voor een antwoord op
al uw watervragen, een TCO-berekening of een vrijblijvende waterscan. U wordt direct geholpen.

Logisticon Water Treatment B.V.
Logisticon Verhuur B.V.
Energieweg 2
2964 LE Groot-Ammers, Nederland

T +31 (0)184 60 82 60
E water@logisticon.com
W www.logisticon.com
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Albert Suurd

WATERWERKERS IN ÉN NA CORONATIJD

‘ We moeten voorzichtig
zijn, daarvan zijn we ons
ten zeerste bewust. Nu
nog meer dan anders’

Martine Bos

Bas van der Stroom

Waterwerkers in
én na coronatijd

‘WE
KRIJGEN
HET DRUK,
DRUKKER,
DRUKST’

Oude schetsen van 34 duizend aansluitingen controleren op de aan
wezigheid van lood. Gebruikmaken van stille winkelstraten en uitgaansgebieden voor het vernieuwen van waterleidingen. Brandkranen voor
bemonstering geschikt maken. Een pleidooi om het werk van mensen die
ervoor zorgen dat ons afvalwater kan blijven wegstromen te beschouwen
als vitaal. De bemonstering van rioolwater opschalen van twee naar
zeven keer per week. Een greep uit de ervaringen van waterwerkers in
coronatijd, die nu een jaar duurt. TEKST BARBARA SCHILPEROORT | BEELD ISTOCKPHOTO

A

lbert Suurd, teamleider monster
neming van Waterlaboratorium
WLN (Glimmen), belde zondagavond 15 maart 2020 met zijn
directeur. Nederland ging de
intelligente lockdown in. “Vanaf
de volgende dag konden we niet meer bij
mensen thuis onze monsters afnemen.
Normaliter controleren we ons d
 rinkwater
vanaf het ruwe water uit de winputten en op
het pompstation tot aan de kraan bij mensen
thuis. Om toch aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen, hebben we geïnventariseerd wie in ons eigen bedrijf en in de
Drentse en Groningse drinkwaterbedrijven
- WMD en WBG - allemaal bevoegd zijn om
watermonsters af te nemen. En waar ze
wonen. Zo konden we toch het vereiste aantal
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bacteriologische monsters nemen. Verschillende andere waterbedrijven hebben onze
aanpak toen overgenomen.”
Noord-Nederlandse nuchterheid
In de loop van het jaar zijn de veldanalisten
van WLN toch weer hun vaste adressen
langsgegaan. “Bij de mensen waar bij wijze
van spreken de koffie altijd klaar staat
wanneer ze aanbellen. We hebben ze aangeschreven of ze wilden meewerken, selecteerden in eerste instantie vooral de adressen
waar een buitenkraan aanwezig is. Momenteel bemonsteren we ook weer binnenshuis. Uiteraard hebben we tevoren per brief
toestemming gevraagd. Onze medewerkers
doen een mondkapje op, houden afstand, voor
hun eigen veiligheid en die van onze klanten.>
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WATERWERKERS IN ÉN NA CORONATIJD

‘Alles bij
elkaar werken
we nu een stuk
klantvriendelijker.
En, op den duur,
efficiënter’
Niemand maakt problemen. Misschien
kenmerkt dat onze Noord-Nederlandse
nuchterheid?”
Ook bij waterbedrijf Vitens nam men
vanaf medio mei in eerste instantie zijn
toevlucht tot het nemen van monsters
bij medewerkers thuis. “Maar toen na
de zomer bleek dat de coronacrisis
nog veel langer zou gaan duren, zijn
we gaan nadenken over een structureel ándere manier van bemonsteren,”
vertelt senior adviseur waterkwaliteit
Martine Bos. “Vóór corona gingen we
op pad met een aantal willekeurige
postcodes waar we bemonsteringen
moesten uitvoeren. Wanneer mensen
niet wilden meewerken, belde je aan bij
de buren. Soms was je een halve straat
verder voordat je iemand trof die wel
toestemming gaf”, vult monsternemer
Bas van der Stroom aan. “Steeds vaker
kregen we vragen van bijvoorbeeld
bezorgde kinderen die hoorden dat we
bij hun bejaarde ouders hadden aangebeld. Begrijpelijk. Het is tegenwoordig
niet verstandig om de deur open te
doen voor een vreemde.”
Brandkranen
Op een gegeven moment ontstond het
idee om brandkranen te gaan bemonsteren. Heel praktisch: ze staan overal,
je kunt er goed bij, niemand hoeft
ervoor thuis te zijn. Tevoren zijn de
geselecteerde brandkranen schoon
gemaakt, doorgespoeld, gecheckt
op veiligheid en de technische staat
waarin ze verkeren. Daarmee zijn ze
geschikt gemaakt voor de bemonsteringen. Vanaf begin dit jaar werkt de
groep van 23 collega’s vooral buiten.
Samen zijn ze verantwoordelijk voor
14 schetsen. “Controleren of toch nog

ergens ‘lood’ stond vermeld. Of er
dicht bij de woning veel bochten zijn
gebruikt. Voor dit soort constructies
was lood destijds namelijk een heel
geschikt materiaal. Normaal gesproken vergt zulk uitzoekwerk te veel tijd.
Die tijd hadden we nu!”
Stille straten
“Jaarlijks staat een aantal vernieuwingsprojecten op ons programma”,
vertelt John Ottevanger, omgevingsmanager bedrijfsvoering bij Brabant
Water. “Kort na de eerste lockdown
bespraken we wat we zouden kunnen
ondernemen. Alles was immers anders dan anders… Het was iedereen
opgevallen hoe stil het overal op straat
was. We besloten daar ons voordeel
mee te doen, inventariseerden met
welke binnenstedelijke projecten we
versneld aan de slag zouden kunnen.
Vervolgens hebben we bij de gemeente met spoed een vergunning
aangevraagd.”
Normaal gesproken vraagt het voorbereiden van een project zo’n 20 weken.
Nu waren het er 4. Alles ging in een
versnelling. Ondernemers waren ook
positief, zegt Ottevanger. “Geen zandhopen voor de deur van je geopende
restaurant, café of winkel. Geen opgebroken straat op de plek van je terras.
We hoefden nauwelijks verkeer om te
leiden, geen verkeersregelaars in te
schakelen. Zo zijn we te werk gegaan
in de marktstraat van Tilburg, een
kroegenstraat in Eindhoven, winkelstraten in Den Bosch, Steenbergen en
Oisterwijk. Alles ging snel en efficiënt.
Bovendien hielden we de aannemers
op deze manier ook nog aan het werk.
Een echte win-winsituatie.”

“Natuurlijk, we hebben schoon drinkwater nodig. We wassen onze handen,
douchen, gaan naar de wc. En van
dat afvalwater moeten we goed en
snel weer af. Dus moeten vastgelopen rioolpompen in de gemeentelijke
riolering gerepareerd. Moet worden
ingegrepen wanneer bij hoosbuien
de rioolputten overstromen. Moeten
verstoppingen in afvoeren worden
verholpen. Anders stroomt rioolwater
onze huizen niet uit, loopt afvalwater
over op open water. Vies en ongezond!
Dus hebben de mensen die ervoor
zorgen dat ons afvalwater kan blijven
wegstromen een vitaal beroep.”
Met die boodschap ging Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED,
aan het begin van de crisis de boer op
om rioleringsbeheer als vitaal proces
te beschouwen. Zijn verhaal sloeg aan.
Met als gevolg dat wanneer riolisten
aan het werk moeten, zij, zo nodig,
een beroep kunnen doen op kinderopvang. Met een werkgeversverklaring
kunnen ze ook aan het werk nadat de
avondklok is ingegaan. “Het is voor
de meeste mensen zó vanzelfsprekend dat we een goed functionerende
riolering hebben, dat bijna niemand
zich meer realiseert waaróm we die
ooit hebben aangelegd: vanwege de
volksgezondheid. Ik heb expliciet
gemaakt wat impliciet was. En daarmee het imago opgekrikt van wat er bij
rioolwaterzuiveringen en in het hele
rioleringssysteem gebeurt. Dit werk
verdient herwaardering. Zo eenvoudig
is het!”

hun werk vorig voorjaar korte tijd
stilgelegd, maar na het nemen van
extra veiligheidsmaatregelen weer
hervat. Speciale mondmaskers en
spatschorten moeten hen beschermen bij het nemen van monsters bij
de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
“Want je zit toch in andermans poep
te roeren. En je weet niet wat daarin
zit: medicijnresten, resten van chemokuren, allerlei bacteriën, virussen,
deeltjes van corona, al zijn die niet
meer levend. We moeten voorzichtig
zijn, daarvan zijn we ons ten zeerste
bewust. Nu nog meer dan anders.”
Zij bemonstert samen met haar 8 collega’s zo’n 25 rwzi’s in het werkgebied
van de waterschappen Vechtstromen
en Drents Overijsselse Delta. Van
Zwolle tot Emmen tot Enschede. In
opdracht van minister Hugo de Jonge
wordt de frequentie opgeschaald van
2 naar 7 keer per week. “We puzzelen
nog over de personele bezetting.
Ons werk is aan strikte regels en
voorschriften gebonden, handelingen volgen een precies procedé. Er
zijn extra gekwalificeerde mensen
nodig. Bovendien zal niet iedereen
weekenddiensten willen draaien. Het
controleren van rioolwater op de aanwezigheid van Covid 19 gaat nog jaren
duren. We krijgen het druk, drukker,
drukst.” De monsters die ze nemen
gaan met een koerier naar het RIVM.
Nee, ze krijgen geen terugkoppeling.

Daarom kijken ze zelf geregeld op het
coronadashboard hoe de situatie in het
eigen werkgebied is.
Rwzi en de volksgezondheid
De beheerders van de verschillende
waterzuiveringsinstallaties van het
waterschap Drents Overijsselse Delta
werken samen in clusters. “Vóór corona kwamen we vaker bij elkaar,” vertelt
Peter Kremer, één van hen. “Om bij te
praten, te overleggen, omdat we ook
samen werk uitbesteden. Nu doen we
dat zo weinig mogelijk. En alleen als
het echt niet anders kan, besteden
we werk uit. Maar externen voeren
momenteel alleen het noodzakelijke
onderhoud uit, zoals het verhelpen van
storingen. Bovendien moeten zij zich
aan strenge regels houden, mogen
geen koffiedrinken of eten in onze
kantines. We houden precies bij wie
wanneer bij ons aankomt, wanneer
vertrekt en of er bij dat bedrijf geen
corona-besmettingen zijn. Verder
houden we ons aan alle voorschriften
van het RIVM. Op die manier hebben
we corona buiten de deur kunnen
houden.” Hij vermoedt dat maar
weinig mensen zich realiseren dat een
waterschap ook rioolwater zuivert. En
hoe belangrijk dat werk is. Daarin is
hij het hartgrondig eens met directeur
Gastkemper van stichting RIONED.
“Het gaat om volksgezondheid.”•

‘Ik heb expliciet
gemaakt wat
impliciet was.
En daarmee het
imago opgekrikt’

Druk, drukker, drukst
Anna Vermast en haar collega’s van
Waterlaboratorium Aqualysis hebben
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Egbert Zaadstra

John Ottevanger

Hugo Gastkemper

Anna Vermast

Peter Kremer
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We staan aan het eind van
de regeringsperiode van het
kabinet Rutte III. Wat heeft
dit kabinet bereikt als het
over water gaat? Heeft de
waterwereld de afgelopen vier
jaar stappen gezet met Cora van
Nieuwenhuizen aan het roer?
Deze minister van Infrastructuur
en Waterstaat kreeg wel wat
op haar bordje, met onder
andere de droogtecrisis, de
coronapandemie, zorgen over
waterkwaliteit (medicijnen,
PFAS, stikstof) en geregeld
oplaaiende zorgen over de
cyberveiligheid.

De vraag is: heeft ze haar
eigen ambities waargemaakt?
Ofwel ‘wereldkampioen
waterkwaliteit’ worden en van
Nederland de ‘wereldkampioen
water vasthouden’ maken? In
het algemeen gesproken heeft
Van Nieuwenhuizen discussie
en samenwerking aangejaagd
en daarmee belangrijke zaken
bereikt, zeggen de voorzitters
van de Vewin, Peter van der
Velden, en van de Unie van
Waterschappen, Rogier van der
Sande. Maar wereldkampioen,
dat word je niet zomaar.

IS CORA VAN
NIEUWENHUIZEN
WERELDKAMPIOEN
WATER GEWORDEN?

Rogier van der
Sande
Voorzitter Unie van
Waterschappen

CRISES TE LIJF

“Als we terugkijken op de afgelopen
vier jaar dan staat in ieder geval de
droge zomer van 2018 in de geheugens gegrift. Deze historisch droge
zomer zette het onderwerp weers
extremen hoog op de agenda in Den
Haag en dat was nodig. Het steeds
extremere weer maakt dat het huidige
waterbeheer tegen grenzen aan loopt.
Om schade en overlast tegen te gaan
en te beperken waren aanvullende
afspraken en meer middelen nodig.
Die zijn er ook gekomen met het
Bestuursakkoord Klimaatadaptatie en
de hieruit voortgekomen Impulsregeling Klimaatadaptatie. Het Rijk en de
decentrale overheden hebben hierbij
de handen ineengeslagen om het
aanpassen aan de nieuwe realiteit van
grote weersextremen te versnellen en
stelden hier samen 600 miljoen euro
voor beschikbaar.”

KLIMAATADAPTATIE
“Daarnaast stelde Cora van Nieuwen
huizen na de droge zomer van 2018 de
beleidstafel Droogte in, wat uiteindelijk resulteerde in maar liefst 46 aanbevelingen van droogte-experts.

‘ URGENTE THEMA’S
MOETEN VERDER
WORDEN UITGEVOERD’
NR2/3 MAART 2021

‘ WE HEBBEN ELKAARS DILEMMA’S DE
AFGELOPEN VIER JAAR BETER LEREN KENNEN’
De minister stelde zich hierbij op als
fervent voorvechter van het beter
en meer vasthouden van water. ‘Van
Wereldkampioen Water Afvoeren
doorontwikkelen naar Wereldkam
pioen Water Vasthouden’ is een
gevleugelde uitspraak van haar
geworden. Klimaatadaptatie bleef
een gezamenlijke prioriteit. Met het
instellen van de Global Commission
on Climate Adaptation, de bijbehorende kenniscentra in Groningen
en Rotterdam en de organisatie van
Global Summit on Climate Adaptation
zorgde minister Van Nieuwenhuizen
dat het thema ook internationaal
meer aandacht heeft gekregen. We
hebben elkaars dilemma’s de afgelopen vier jaar beter leren kennen
en werken eensgezind samen om
weersextremen het hoofd te bieden.”

PFAS, STIKSTOF EN CORONA
“Naast de droogteproblemen van
de afgelopen jaren deden zich nog
meer crises voor. Zo hebben we te
maken gehad met een PFAS-impasse
en een stikstofcrisis. Samen met
het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) hebben de waterschappen zich ingespannen om ook in
deze ecologische crises het belangrijke werk – sterke dijken, voldoende
en schoon water – door te kunnen
laten gaan en/of snel te kunnen
hervatten. En daar volgde natuurlijk
de coronapandemie op. De minister
van IenW heeft bij de uitbraak van het
virus de waterschapsmedewerkers in
de vitale processen een hart onder de
riem gestoken en het belang van de
waterzuivering voor de hygiëne en dus
de volksgezondheid in ons land onder-

streept. Daarbij bleek al snel dat het
rioolwater waardevolle data herbergt,
om de verspreiding van het corona
virus in beeld te krijgen.”

CYBERSECURITY
“Een andere crisis die Cora van
Nieuwenhuizen als minister graag
voor wilde zijn is een cybercrisis.
Onder haar leiding hebben we aanvullende afspraken gemaakt op het
Bestuursakkoord Water over cybersecurity. Ook zijn er verschillende
sectorale rampenoefeningen geweest
die eraan hebben bijgedragen dat we
als watersector beter gesteld staan op
het gebied van informatieveiligheid.”

BLUE DEAL
“Verder startten we samen met het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en het ministerie van
Buitenlandse Zaken het internationale
programma de Blue Deal. Tot tenminste 2030 werken we in dit programma
samen in 14 partnerlanden in de hele
wereld aan veilig, schoon en voldoende water voor 20 miljoen mensen.
De komst van de Blue Deal geeft het
internationale werk van de waterschappen een belangrijke impuls en
helpt bij het behalen van de doelen
van de Internationale Waterambitie
van het ministerie van IenW en van de
Sustainable Development Goals.”

EN NU VOORUIT
“Samen met IenW hebben wij de
afgelopen jaren urgente thema’s op
de kaart gezet. Het is zaak om daar in
de komende periode verder uitvoering
aan te geven. Een belangrijke stap
hiervoor is de aanpassing van het >
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‘ IK HOOP DAT ZE ERIN SLAAGT DE
BELEIDSNOTA DRINKWATER NOG TIJDENS HAAR
BEWINDSPERIODE TE PUBLICEREN’

Alligator wateropslag
Mobiele vloeistofopslag

huidige belastingstelsel van de waterschappen. De waterschappen hebben
eind vorig jaar een definitief voorstel
hiervoor vastgesteld. Het voorstel lost
een aantal urgente knelpunten op
en is aangeboden aan minister Van
Nieuwenhuizen. De waterschappen
vragen haar ministerie van IenW om
een voortvarend wetgevingstraject en
om vervolgstappen om de bekostiging
van het waterbeheer nog toekomstbestendiger te maken. Daarnaast
hopen we ook met een volgend kabinet
samen te kunnen werken aan klimaatbestendige keuzes voor de ruimte, het
versneld aanpassen aan droogte en
andere weersextremen, een betere
kwaliteit en een duurzame toekomst.”

Peter van der Velden
Voorzitter Vewin

MINISTER VAN ‘WATER’

“Misschien tegen haar verwachting
in, is ‘water’ een prominent onderdeel
geworden van de portefeuille van
minister Cora van Nieuwenhuizen in
de afgelopen regeerperiode.
Dat heeft in de eerste plaats natuurlijk
alles te maken met drie achtereenvolgende relatief droge jaren. Die hebben
ons met onze neus op de feiten gedrukt: beschikbaarheid van voldoende

zoetwater, altijd en overal in ons land,
is niet langer een vanzelfsprekendheid. Haar initiatief om alle betrokken
partijen om de tafel te zetten – de
Beleidstafel Droogte – om lessen te
trekken, heeft een a
 mbitieuze agenda
opgeleverd waarmee wij nog jaren
vooruit kunnen. Het beter v asthouden
van water en in de ruimtelijke orde
ning water leidend laten zijn is ook
voor de drinkwatervoorziening cru
ciaal. Daar handen en voeten aan
geven is een grote uitdaging voor de
nieuwe minister van ‘water’.”

VERSNELLINGSTAFELS
“Behalve om de beschikbaarheid gaat
het uiteraard ook om de k
 waliteit
van het water. In september 2019
bood ik namens het bestuur van
Vewin het KWR-rapport ‘De kwali
teit van bronnen van drinkwater’
aan de minister aan. De centrale en
verontrustende conclusie van het
rapport – de kwaliteit van de bronnen
staat onder toenemende druk – werd
later bevestigd door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het
RIVM. Hoewel het regeerakkoord weinig a
 anknopingspunten bood, sprak
minister Van Nieuwenhuizen al snel
na de start van haar ambtsperiode de
ambitie uit ‘wereldkampioen water
kwaliteit’ te worden en gaf zij een
nieuwe impuls aan de Delta Aanpak
Waterkwaliteit door de versnellingstafels in te stellen. Het doel van deze
aanpak is voldoende chemisch schoon

REAGEREN? IDEEËN?

Alligator Bagtank

Biogas opslag

en ecologisch gezond water voor
duurzaam gebruik.”

WERELDKAMPIOEN?
“Vooral de versnellingstafel Opkomende Stoffen en Medicijnresten
heeft nuttige afspraken opgeleverd.
De opgave voor wat betreft water
kwaliteit blijft echter nog enorm. Het
RIVM concludeerde onlangs in het
rapport ‘Staat van de drinkwaterbronnen’ dat in meer dan de helft van
de 216 winningen nu of in de nabije
toekomst, problemen zijn met de
waterkwaliteit of met de beschikbare
hoeveelheid, en dat er in de afgelopen
jaren op dat gebied geen merkbare
vooruitgang is geweest. Dat betekent
dat de komende kabinetsperiode op
het gebied van de waterkwaliteit nog
heel veel te doen is om daadwerkelijk
wereldkampioen te worden.”

DUURZAME DRINKWATERVOORZIENING
“Duurzame veiligstelling van een
robuuste drinkwatervoorziening rust
op drie pijlers: voldoende beschikbaarheid en goede kwaliteit van de
bronnen, en voldoende investeringsmogelijkheden voor de drinkwaterbedrijven. Dit zijn dan ook belangrijke
rode draden van de Beleidsnota
Drinkwater die de minister in voorbereiding heeft. Ik hoop dat ze erin
slaagt deze nota nog tijdens haar
bewindsperiode te publiceren!”•

Ga naar h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/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@h2o-media.nl.

Albers Alligator levert al meer dan 40 jaar
kwaliteitsproducten voor (tijdelijke) opslag van
WATER, AFVALWATER, BIOGAS en industriële vloeistoffen.
Degelijk, duurzaam en bedrijfszeker.
Wageningen, T 0317 419 144, info@albersalligator.com, www.albersalligator.com

ON-LINE WATER ANALYZERS
VOOR HET BESTE RESULTAAT!

On-line analyzers voor: ammonium, arseen, benzeen, BOD, cadmium, chloor,
chloordioxide, chroom, COD, fosfaat, geleidbaarheid, H2S, hardheid, hydrazine,
koper, lood, molybdeen, natrium, nikkel, nitraat, nitriet, olie in water, ozon, pH,
redox, SAC, silica, slibniveau, sulﬁ de, TOC, troebelheid, TSS, UV toepassingen,
VOC, waterstof, ijzer, zink en (opgelost) zuurstof.
Hoofdstraat 104, 9355 TB MIDWOLDE The Netherlands | info@bestinstruments.nl | T. +31 (0)594 513373 | www.bestinstruments.nl
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Hydroloog Niko Wanders over het watertekort

‘MIJN GROOTSTE
ANGST? DRIE
VERREGENDE
ZOMERS ACHTER
ELKAAR’
TEKST CORIEN LAMBREGTSE | BEELD ISTOCKPHOTO

De winter was nat. De kans dat Nederland dit jaar opnieuw te maken krijgt met en droge zomer,
is niet te voorspellen. Maar áls de droogte toeslaat, zijn we volgens Niko Wanders, hydroloog en
droogte-expert aan de Universiteit Utrecht, wel beter voorbereid.

C

ode oranje in 2018. Code
geel in 2019 en 2020. Niet
vanwege ijzel, storm of
hoge waterstanden, maar
vanwege droogte. En dát
waren we in Nederland niet
gewend. “Een tekort aan water is zelden een probleem in Nederland. 2003
was een heel droog jaar, maar daarna
is het veertien jaar goed gegaan”,
vertelt Wanders. “Het zou nu dus ook
zomaar weer jaren kunnen duren voor
we opnieuw een droogteprobleem
hebben.”
Maar als het wél weer droog wordt,
dan ziet de hydroloog het er niet zo
snel van komen dat code rood van
kracht wordt in Nederland. “Dat zou

betekenen dat er echt een fors te kort
aan water is en dat alleen de sectoren
met de hoogste prioriteit water krijgen, zoals de drinkwater- en energiebedrijven. Die situatie zie ik niet snel
gebeuren. Weet je wat mijn grootste
angst is? Dat we nu drie verregende
zomers achter elkaar krijgen. Want
dan raakt het onderwerp weer uit
beeld en gaat de urgentie v erloren.
Het droogteprobleem vraagt een
lange adem, een structurele aanpak
en fundamentele maatregelen. Economische schade aan scheepvaart en
landbouw valt nog te vergoeden, deels
ook te verzekeren. Maar ecologische
schade is soms onomkeerbaar of
vergt een lange hersteltijd.”

Gezamenlijke aanpak
Het droogteprobleem vraagt een gezamenlijke aanpak, zegt Wanders. “Het
is makkelijk om naar de akkerbouw
te wijzen, omdat boeren in tijden van
droogte extra water gebruiken om hun
gewassen te besproeien. Toch zit in de
akkerbouw niet het grootste probleem.
De grootverbruikers van water zijn de
drinkwaterbedrijven en de industrie.
Daarnaast is er heel veel water nodig
om verzilting tegen te gaan. Als er niet
genoeg zoet water wordt gespuid op
de Noordzee en Waddenzee, dringt
het zoute water steeds verder het land
binnen. Met alle gevolgen van dien,
voor de drinkwaterbedrijven, de landbouw en de industrie.”

De kunst is om in dit dichtbevolkte
land goed te kijken hoe we met ruimte
omgaan, en welke functie waar het
beste past. Wanders: “Misschien is
het beter om een boerenbedrijf dat
net naast een Natura 2000-gebied zit
te verplaatsen, zodat het grondwaterpeil in dat gebied omhoog kan en de
natuur wordt versterkt. Misschien is
het beter om een klein natuurgebiedje
dat helemaal wordt omsloten door
agrarische bedrijven op te geven, omdat de natuurfunctie op die plek niet
tot haar recht komt. Of het nu gaat om
wateroverlast of watertekort, water
moet veel meer leidend worden in de
ruimtelijke inrichting.”
De kans op droogte wordt volgens
Wanders groter. “Door de klimaatverandering stijgt de temperatuur en
neemt de verdamping toe. De mate
van verdamping is een van de belangrijkste bepalende factoren in het
droogteprobleem. Hoe meer water
verdampt, hoe groter het tekort.”
Drie droge zomers achter elkaar
hebben ervoor gezorgd dat naast de
wateroverlast het tekort aan water
inmiddels ook hoog op de agenda
staat. Zeker bij de waterschappen
en de boeren, zegt Wanders. “Want
droogte betekent lage waterstanden, verzilting, verslechtering van
de waterkwaliteit, problemen bij de
drinkwaterwinning en problemen in
de scheepvaart. Droogte betekent ook
schade aan gewassen, een kleinere
oogst en daarmee een lagere opbrengst voor boeren.”
De droogte voorspellen is volgens
hem moeilijk. “We kunnen niet langer
dan 2 tot 3 maanden vooruit iets
NR2/3 MAART 2021

NIKO WANDERS OVER HET WATERTEKORT
‘ Misschien is het
beter om een klein
natuurgebiedje
dat helemaal
wordt omsloten
door agrarische
bedrijven, op te
geven’
zinnigs zeggen. En niet meer dan:
de kans op droogte is hoger of lager
dan normaal. Regen is bijvoorbeeld
niet te voorspellen, verdamping wel.
Een droge bodem wordt warmer en
verdampt meer water. Zo versterkt
het probleem zichzelf. Het goede
nieuws is dat het grondwaterpeil zich
de afgelopen herfst en winter goed
heeft hersteld. Dat was na de zomer
van 2018 niet het geval, waardoor de
droogte in 2019 en ook in 2020 sneller
een groot probleem was.”
Skippyballen in waterlopen
De oplossing van elk probleem begint
bij bewustwording, aldus de hydroloog. “De afgelopen jaren is het overal
en bij iedereen doorgedrongen dat
we iets moeten doen. En er gebeurt
nu ook van alles. Waterschappen
nemen maatregelen om water vast
te houden en te laten infiltreren in de
bodem. Er wordt bijvoorbeeld meer
water in het IJsselmeer vastgehouden en ook al vroeger in het jaar. Dat
IJsselmeerwater wordt gebruikt om
Friesland, Oost-Groningen en een
deel van Drenthe van water te voorzien. Ook boeren nemen maatregelen.
Ze leggen bijvoorbeeld skippyballen in
kleine waterlopen om het water vast
te houden. Sommigen slaan een eigen
grondwaterbron, maar dat heeft dan
weer nadelen voor de buren.”
Die grondwaterputten zijn sowieso
een onderwerp dat aandacht verdient, vindt Wanders. “Iedereen in
Nederland mag zelf een bron slaan.
Voor grotere onttrekkingen door een
drinkwaterbedrijf of een industrieel
bedrijf heb je een vergunning van

Niko Wanders (34) is sinds
2017 universitair docent
Hydrologie aan de Universiteit
Utrecht. In de afgelopen droge
jaren nam hij actief deel aan
het publieke debat over droogte en klimaatverandering.
“Samen met watermanagers
en besluitvormers verkent hij
de mogelijkheden voor seizoensvoorspellingen en voor
verbeterde evaluaties van de
gevolgen van de droogte voor
het klimaat in Nederland en
in het buitenland.”, aldus zijn
profiel op de website van UU.

de p
 rovincie nodig, maar kleinere
onttrekkingen, tot 150.000 m3, hoeven
alleen maar te worden gemeld. Het
punt is dat eigenlijk niemand weet
hoeveel bronnen er zijn geslagen
en hoeveel grondwater daaraan
wordt onttrokken. Als droogte een
toenemend probleem wordt, is het
belangrijk om de onttrekkingen beter
in beeld te hebben. Een wateronttrekking door de een heeft gevolgen voor
de ander, omdat het grondwaterpeil
daalt. En een lager grondwaterpeil
kan desastreus zijn voor een nabijgelegen natuurgebied.”
Er bestaan geen generieke oplossingen tegen het droogteprobleem. De
situatie verschilt per regio en zelfs per
locatie, zegt Wanders. “In Oost- en
Zuid-Nederland, met hoge zandgronden en diepe waterpeilen, worden
steeds meer maatregelen genomen
om het water langer vast te houden.
In West-Nederland ligt het waterpeil een stuk hoger en zijn er weinig
mogelijkheden om extra water vast te
houden.” •
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Hoogstandje
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et het plaatsen van actiefkool filters
van Desotec nadert de bouw van de
groengasinstallatie op het terrein van
de rioolwaterzuivering in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn voltooiing. Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht begint deze maand met
testen. “Eind april willen we de installatie in bedrijf nemen”, zegt projectleider Onno de Ruiter.
AGV, dat al groengas produceert op rwzi De
Ronde Venen, wordt één van de grootste groengasproducenten van Nederland. “Wij leveren
hiermee ongeveer 10 procent van het landelijk
aanbod van groengas.”
Aanleiding voor de bouw is de aflopende levering van biogas aan het Afval- en Energiebedrijf
Amsterdam (AEB). Toen duidelijk werd dat AEB
ging stoppen met de biogasafname, besloot
het waterschap op rwzi Amsterdam West zelf
groengas te gaan produceren, passend bij de
circulaire ambities van AGV. Het sloot een deal
met DMT, OrangeGas en Lindegas voor bouw,
onderhoud, productie en afzet.
In de nieuwe installatie wordt van 14,7 miljoen
m3 biogas 9,7 miljoen m3 groengas gemaakt.
Het ruwe biogas wordt in de installatie met behulp van membranen gescheiden in koolzuurgas
(CO2) en methaangas (CH4). Aan het methaangas, de basis voor het groengas, wordt stikstof
toegevoegd, zodat het dezelfde calorische waarde heeft als aardgas.
De Ruiter: “Aardgas heeft een gestandaardiseer
de calorische waarde en ons groengas moet
daaraan voldoen. Dat luistert heel nauw. Een
installatie die de poortwachter wordt genoemd,
meet continu een deelstroom van het produceerde groengas en bepaalt of het gas aan de
specificaties voldoet. Als dat zo is, dan wordt het
geleverd aan het aardgasnet. Als het gas niet
aan de specs voldoet, moeten we het affakkelen,
maar de verwachting is dat dit zelden zal ge
beuren.”
Het groengas levert jaarlijks 317.000 gigajoules
aan duurzame energie, aldus het waterschap.
Een deel zal worden geleverd aan Amsterdam
voor verwarming van woningen, een deel wordt
afgezet als transportbrandstof. Het afgevangen
CO2 kan onder andere naar de tuinbouw. Dat is
op jaarbasis 5,7 miljoen m3, aldus het waterschap, dat met de opbrengsten van groengas en
CO2 de investeringskosten (9,6 miljoen euro) in
5 tot 6 jaar denkt terug te verdienen.

H

GROENGASINSTALLATIE
AGV BIJNA IN BEDRIJF
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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‘ Waterbeheer wordt data
gedreven operatie’

REMOTE
SENSING
IS HARDE
NOODZAAK

REMOTE SENSING IS HARDE NOODZAAK

Ooit ging de dijkgraaf zelf voorop bij het
schouwen van watergangen en dijken. Nu
zijn het satellieten en drones die met grote
precisie de situatie op de grond kunnen
monitoren. Steeds betere sensoren leveren
steeds meer ruwe data. Remote sensing komt
als geroepen. Waterbeheer zal steeds meer
een data gedreven operatie worden. Maar hoe
kom je tot praktische toepassingen?
TEKST HANS OERLEMANS | BEELD ESA

W

aar voorheen elk najaar zestig toezichthouders één week lang op pad waren,
kwam er dit seizoen nog niet één in het
veld. Jaarlijks inspecteert Waterschap
Drents-Overijsselse Delta (WDODelta)
8.000 sloten met een totale lengte van
2.500 km. De ‘ingelanden’ dienen hun sloten schoon te
houden. Wie zijn plicht verzaakt, krijgt een aanschrijving.
Tot voor kort controleerden medewerkers alle sloten ter
plekke in het veld. Een enorme operatie.
WDODelta maakt sinds twee jaar gebruik van satellietbeelden (remote sensing). Een speciaal ontwikkeld programma scant de beelden en signaleert waar onderhoud
nodig is. Op basis daarvan krijgen eigenaren een brief met
het verzoek hun sloten op orde te brengen. De inzet van
medewerkers beperkt zich nu grotendeels tot telefoontjes
beantwoorden naar aanleiding van de brieven. De schouw
kost aanzienlijk minder arbeidsuren, terwijl de betrouwbaarheid nagenoeg gelijk is.

Satellliet Sentinel
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Negen toepassingen
STOWA doet onderzoek en voert pilots uit met remote
sensing voor het waterbeheer. Het Waterschapshuis
(HWH) stelt voor kansrijke toepassingen business cases
op en steunt waterschappen bij de implementatie. Gezamenlijk hebben zij een publicatie uitgebracht met negen
voorbeelden: Remote Sensing voor het waterbeheer, van
Techniek naar Toepassing. De digitale schouw van WDODelta is er een van, naast onder meer het op afstand
monitoren van vegetatie, beregening en algengroei.
In vogelvlucht geeft het boekje de actuele stand van >
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REMOTE SENSING IS HARDE NOODZAAK
‘Nu hebben we
dankzij satellietdata
vlakdekkende
gegevens op
perceelniveau voor
het hele land’

Actuele verdamping
Een veelbelovende toepassing is
gebruik van verdampingsdata om
langdurige droogte beter te managen.
Uit satellietopnamen valt de actuele
verdamping in een gebied af te leiden.
Dat is belangrijke input voor het
vaststellen van de waterbalans, naast
onder meer de hoeveelheid neerslag.
Zo kan nauwkeuriger worden vastgesteld waar en wanneer maatregelen
nodig zijn voor landbouw en natuur.
“Hier zie je de grote meerwaarde
van satellietdata tegenover de oude
manier van informatie v erzamelen”,
zegt Hans van Leeuwen, programma
leider van SAT-WATER, een consortium van de waterschappen. “Tot

Hans van Leeuwen

Erik Bisschop

nu toe waren er alleen gegevens
over verdamping van meetstations
en puntmetingen van het KNMI. Op
basis daarvan werden ruwe schattingen gemaakt. Nu hebben we dankzij
satellietdata vlakdekkende gegevens
op perceelniveau voor het hele land.
Je kunt hiermee anticiperen op de
verwachte droogte en maatregelen
afstemmen op de lokale situatie. Als
water schaars is, moet het naar plekken waar de grootste behoefte is.”
Het Waterschapshuis koopt sinds kort
het jaar rond actuele verdampingsdata in, met inmiddels een resolutie
van 100 bij 100 meter. Ze zijn beschikbaar voor alle waterschappen. Om er
optimaal gebruik van te maken, wordt
een community of practice gevormd
waar waterbeheerders ervaringen
uitwisselen. Van Leeuwen: “Dit is
een voorbeeld hoe remote sensing
detailinformatie blootlegt waarover
waterschappen tot nu toe niet konden
beschikken. Dat geldt bijvoorbeeld
ook voor een nog experimentele toepassing om bodemdaling op perceelniveau te meten.”
Netherlands Space Office
WDODelta heeft zelf de digitale
slotenschouw ontwikkeld samen met
ruimtevaart-specialist CGI Nederland.
Gezien het succes zijn collega-

waterschappen zeer geïnteresseerd geraakt, vertelt Erik Bisschop,
teamleider Toezicht en Handhaving.
“Inmiddels is een sectorbrede
samenwerking op gang gekomen. Alle
waterschappen, STOWA en Rijks
waterstaat doen mee en ook Netherlands Space Office, het agentschap
voor de ruimtevaart van de overheid.
In 2020 is een competitie uitgeschreven voor marktpartijen om ideeën te
ontwikkelen voor het monitoren van
beheergebieden met behulp van satellietdata. Het project heeft een budget
van in totaal 480.000 euro. Doel is
najaar 2021 een of meer nieuwe operationele toepassingen te hebben.”
Voor WDODelta zijn de kosten van de
digitale schouw ongeveer gelijk aan
die van de fysieke schouw. Bisschop
rekent het voor: “Het eerste jaar hebben we 145 werkdagen uitgespaard,
wat neerkomt op circa 70.000 euro.
Dat geven we nu ook grofweg uit aan
de beelden en de bewerking. Per saldo is de besparing nog beperkt. Maar
als meer waterschappen meedoen,
kunnen we beelden centraal inkopen
en kosten delen. Steeds meer en
betere satellietbeelden komen bovendien gratis beschikbaar.”
Hoe betrouwbaar is de digitale
schouw? “Het systeem weet goed te
detecteren welke sloten niet schoon
zijn. Op grond van de laatste schouw
hebben we dertien procent van de
eigenaren aangeschreven. Een klein
percentage was niet terecht. Zo heeft
Slootschouw oude stijl

het systeem moeite met het modelleren van beelden van drooggevallen
sloten. Die krijgen het predicaat nietschoon, terwijl het onderhoud soms
wel op orde is. Ook bomen kunnen het
zicht op een sloot vertroebelen. Eigenaren die menen wel aan hun plicht te
voldoen, kunnen ons bellen om eenen-ander recht te zetten. Met de jaren
zal het systeem verder verbeteren. De
leverancier heeft op ons verzoek al de
nodige aanpassingen doorgevoerd.”
Valley of Death
“Sommige waterschappen gaan voorop en experimenteren met remote
sensing, maar de praktische toepassingen zijn uiteindelijk voor de hele
sector interessant”, stelt Talsma.
“Daarom ligt samenwerking voor de
hand. Het Waterschapshuis is de geëigende organisatie voor de centrale
inkoop van data en het gebruiksklaar
maken voor de waterschappen. De
nieuwe tools moeten zoveel mogelijk
aansluiten bij bestaande systemen
en processen. Hoe eenvoudiger te
implementeren, hoe meer en hoe
sneller waterbeheerders er gebruik
van zullen maken.”
De potentie is groot, maar toch komt
het gebruik in de praktijk moeizaam
van de grond. ‘Legio voorbeelden van
succesvolle pilots liggen na de voltooiing stil,’ staat er aan het einde van
de STOWA-publicatie. Wat is hier aan
de hand? “Voor onderzoek en pilots
is vaak wel eenmalige financiering te
vinden”, legt Talsma uit. “Maar als het
aankomt op implementatie moet je
een businessplan opstellen en marktpartijen interesseren. Dat valt buiten
de scope van een waterschap. Dan
dreigt de beruchte Valley of Death:
NR2/3 MAART 2021

startups en innovaties stranden vaak
in de fase van het opschalen. STOWA
en Het Waterschapshuis gaan altijd
met meerdere waterschappen samen
aan de slag en voeren meerdere pilots
tegelijk uit. Dat vergroot de kans op
succes en sectorbrede implemen
tatie.”
De Landingsbaan
Van Leeuwen heeft een model ontwikkeld - de landingsbaan - voor de
succesvolle ontwikkeling van innovaties in het waterbeheer. “Je kunt
zeven opeenvolgende vlieghoogten
onderscheiden vanaf de start tot aan
de landing in het hart van organisatie: idee, onderzoek, pilot, valideren,
business case, centrale inkoop en

operationele acceptatie. Tijdens het
hele traject zouden de innovators
en technici in contact moeten staan
met de toekomstige eindgebruikers:
hydrologen, toezichthouders en andere collega’s bij de waterschappen. Zij
moeten straks uit de voeten kunnen
met het nieuwe product.”
“De vertaalslag van succesvolle pilot
naar functioneel gebruik is de bottle
neck bij innovaties”, vult Talsma aan.
“Als de techniek op orde is, komt
het aan op inbedding in de reguliere
werkprocessen van waterschappen.
Dat vereist draagvlak binnen de
organisatie en vertrouwen in de data
bij beheerders, managers en bestuurders. Innoveren is in dat stadium
vooral overtuigen en motiveren.”•
iStockphoto

zaken weer. Hoe gebruiken waterschappen remote sensing? Wat is de
meerwaarde? En wat zijn hindernissen op de weg van een succesvolle
pilot naar implementatie? Een enkele
toepassing is inmiddels integraal
onderdeel van het primaire proces
binnen de hele sector, zoals gebruik
van data uit het Actueel Hoogte
bestand Nederland. In andere gevallen zijn de pilots veelbelovend, terwijl
een vervolg (nog) uitblijft.
Maar eerst: Wat verstaan we precies
onder remote sensing? “Het gaat
hier om waarnemen met sensoren op
afstand van een object of oppervlak”,
legt Michelle Talsma uit, research
manager bij STOWA. “Daarvoor is
altijd een platform nodig. Dat kan een
vast punt zijn, een voorbeeld uit onze
publicatie is de experimentele algensensor op een paal in het Paterswoldemeer. In de meeste gevallen zijn het
sensoren op een bewegend platform
zoals vliegtuigen, drones en vooral
satellieten.”

Michelle Talsma

‘ De nieuwe
tools moeten
zoveel mogelijk
aansluiten
bij bestaande
systemen en
processen’

MONITOREN, METEN
EN MODELLEREN
Waterbeheer wordt almaar ingewikkelder. Klimaatverandering zorgt voor
meer extremen in droogte, neerlag en
temperatuur. Mede daardoor wordt het
nog lastiger om tegelijkertijd de belangen
te dienen van natuur, landbouw, wonen
en andere functies. De marges voor het
waterbeheer worden smaller, terwijl de
noodzaak voor maatwerk groeit.
Remote sensing komt als geroepen.
Waterbeheer zal steeds meer een data gedreven operatie worden. Monitoren, meten
en modelleren op basis van satellietdata.
Tegelijkertijd blijft veldwerk nodig om verkregen data te toetsen aan metingen ter
plekke. En om modellen te voorzien van
parameters in de bodem die alleen fysiek
goed zijn vast te stellen zoals de grond
waterstand en verzilting.
Michelle Talsma: “Waterschappen krijgen
de beschikking over een steeds beter

ruimtelijk beeld van de situatie in het
veld. De uitdaging is om deze gegevens
beschikbaar te maken via dashboards en
op basis daarvan sturing te geven aan het
waterbeheer. Je kunt lokaal maatwerk
leveren en water leiden naar of vasthouden op plekken waar dat het meest nodig
is. Zie je op het dashboard dat een bodem
nog niet helemaal verzadigd is, dan biedt
dat ruimte om een stuw nog iets langer
omhoog te houden, ook als het waterpeil
in de sloot al bijna aan zijn max zit.”
Naast een scherper ruimtelijk beeld
kan remote sensing volgens Hans van
Leeuwen ook zorgen voor een beter temporeel beeld (van dag tot dag). “We zullen
over dagelijkse updates van data gaan
beschikken waaruit trends zijn af te leiden.
Daarmee kun je sneller inspelen op
actuele of te verwachten ontwikkelingen.
Denk aan verzadiging of droogte. Remote
sensing omarmen is niet een keuze, maar
harde noodzaak om überhaupt klimaatadaptief te kunnen werken.”
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UNIVERSUM VAN DE
WATERWERELD
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nzicht komt met de jaren. In 2006
was Prins Willem-Alexander
samen met 30.000 andere congresgangers op het 4e World Water
Forum in Mexico. Moeder belde
trots: “Jullie boegbeeld op TV!”.
Snel inschakelen leerde: inderdaad.
Water was prominent in beeld. Het
was me ontgaan. Vreemd. Inmiddels
werkte ik al 15 jaar in de overzichtelijke drinkwaterwereld en kende
vrijwel iedereen in mijn bubbel. Met
Nederland als mondiaal kenniscentrum rond drinkwater zou toch
raar zijn als ik niet iemand van die
30.000 zou kennen. Navraag leerde:
het was raar. Ik kende niemand. Pas
toen besefte ik het bestaan van een
parallel universum op watergebied.
Naast mijn wereld bestond een platform ‘Waar de watergemeenschap
en belangrijke besluitvormers
kunnen samenwerken en op lange
termijn vooruitgang kunnen boeken
bij mondiale wateruitdagingen’. Hier
leefden mensen die met grote ernst
het belang van drinkwater bepleitte
in luxe afgelegen oorden zonder
enige inhoudelijke ervaring op het
terrein zelf. Mensen die blijkbaar
ook wat vinden van jouw dagelijks
werk, maar waar je verder nooit
iets van merkt. Een openbaring.
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Ik was boos en
jaloers. Nairobi, Rio,
Mexico-stad. Had ik
best heen gewild,
al begreep ik later
dat het niet alleen
maar mooi en ver is.
Je moet ook willen
luisteren naar een
Nigeriaanse minister die 1,5 uur
spreekt terwijl hij 20 minuten heeft.
Het diner loopt dus altijd uit.
Inmiddels weer 15 jaar wijzer denk
ik dat dit soort bijeenkomsten niet
alléén maar zinloos geneuzel op
meta niveau zijn. “Bent u ook voor
de wereldvrede?”, zoals mijn voormalig directeur soms cynisch zei.
Zaken als de Sustainable Develop
ment Goals (SDG’s), de Aarhus
conventie en het Kiev Protocol
hebben ondanks hun ogenschijnlijke vrijblijvendheid uiteindelijk
ook enige praktische waarde. Het
geeft handvatten voor overheden en
NGO’s om iets te doen aan de verbetering aan de drinkwatervoorziening
of het tegengaan van vervuiling van
(drink)waterbronnen.
Zelfs voor Nederland kan het
waardevol zijn. Met internationale
afspraken regelen we dat land A
niet al het water pikt van land B, of

De SDG’s, de Aarhus
conventie en het
Kiev Protocol hebben
uiteindelijk ook enige
praktische waarde
dat vervuilingsbronnen van grensoverschrijdende rivieren worden
aangepakt en geregistreerd. Al
zijn deze afspraken vaak juridisch
halfzacht en in de praktijk matig
uitgewerkt, helpt het toch de goede
kant op. Beschaafde landen houden
zich immers aan hun afspraken, en
via het Europese hof zijn landen in
Europa ook nog aanspreekbaar.
Ik ben dus om. Het volgende Wereld
Water Forum is in Dakar (2021).
Klinkt als lekker weer. Nu nog het
wormgat naar dit parallel universum vinden…
Harrie Timmer is geohydroloog
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SLIBVERWERKINGSTECHNIEK
TORWASH BELANDT IN
CRUCIALE FASE

T

SLIBVERWERKINGSTECHNIEK TORWASH

H

et begon allemaal zo’n zes jaar geleden.
Levien de Legé, destijds business development manager bij TNO, was net
gestart bij de afdeling biomassa en één
van de processen waar hij aan mocht
werken was TORWASH. In eerste instan
tie was de techniek bedoeld voor het omzetten van
agro residuen - afvalstoffen die ontstaan bij de
agrarische voedselproductie - in brandstof, vertelt
De Legé. “TORWASH is afgeleid van twee woorden:
torrefactie en wassen. Wassen spreekt voor zich
en torrefactie is een proces, waarbij hout naar een
hoge temperatuur wordt gebracht met behulp van
hete lucht. Daardoor verkoolt het hout een beetje
en is het veel beter houdbaar; vergelijkbaar met het
roosteren van koffiebonen. Dit proces kun je met
hete lucht doen, maar ook in heet water.”
In 2015 kreeg TNO een belletje met een verzoek,
dat de toepassing van TORWASH deed veranderen.
“Dat is altijd een leuk verhaal om te vertellen. Toentertijd waren we nog aan het testen in het lab. Hans
Kuipers van waterschap Zuiderzeeland hoorde van
het effect van TORWASH op organisch materiaal en
legde de link met slib. Hij wilde graag een test doen.
In eerste instantie lachten we hem nog net niet uit,
maar hij zette door. Niet veel later kwam Hans letterlijk met een emmer slib bij ons langs. Vervolgens
zijn we gaan testen en tot onze stomme verbazing
werkte het als een tierelier.”

Het begon met een emmertje slib,
nu wordt de slibverwerkingstechniek
TORWASH na een succesvolle pilot
in Almere opgeschaald. De nieuwe
techniek is veelbelovend, ze reduceert
het slibvolume enorm. Op de rwzi Land
van Cuijk wordt de volgende stap gezet
met een productie-installatie, het is
een kantelpunt richting commerciële
toepassing.
TEKST RENS NIJHOLT | BEELD TORWASH
Na filtratie is het residu een droge
koek die in verschillende soorten
centrales kan worden bijgestookt
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Hydrofoob
Tijdens het TORWASH-proces komt er een chemische reactie op gang. Hierdoor laat het water zich
gemakkelijk uit het slib persen en neemt het veel
vervelende zouten mee. Deze methode van ontwateren is efficiënter dan technieken als centrifugeren
en decanteren volgens De Legé. “We maken het slib
hydrofoob, zonder het eerst te drogen. Dit betekent
dat het waterafstotend wordt. Daarna wassen we
het schoon. Dat zijn hele interessante eigenschappen, want slib is altijd nat en vies. We pompen het >

Levien de Legé

‘ We zijn
gaan testen
en tot onze
stomme
verbazing
werkte het
als een
tierelier’

33

34

SLIBVERWERKINGSTECHNIEK TORWASH
(Advertentie)

vergist slib, anderen weer niet. Dat moet je allebei
getest hebben. In Almere konden we dat in het klein
oplossen door een vrachtwagen vergist slib te laten
brengen, maar we willen het ook graag op grote
schaal testen.”

Levien de Legé met medeoprichtster Pavlina Nanou
bij de installatie.

slib door een reactor heen, die eigenlijk niks anders doet dan het slib opwarmen tot 200 graden en vervolgens
weer laat afkoelen. Het materiaal
wat daar uitkomt is wonderbaarlijk.
Waar slib normaal gesproken maximaal tot 23 procent droge stof kan
worden ontwaterd met chemicaliën en
persen, zie je bij TORWASH direct een
scheiding optreden; alle dode bacteriën zakken als een baksteen naar
de bodem. Na het uitpersen houd je
een koek over die voor 55 procent uit
droge stof bestaat.”
Deze droge stof is geschikt om brandstofpellets van te maken. Het uitgeperste water is te vergisten tot biogas.
Zo levert de methode twee producten
op. De Legé vervolgt: “De helft van
het slib gaat in oplossing. Dit doen we
overigens zonder milieuonvriendelijke
fossiele chemicaliën toe te voegen,
zoals waterzuiveringen nu vaak gebruiken om het slib in te dikken. Als
laatste handeling wordt het perswater
gezuiverd. Hiervoor zetten we een
anaerobe behandeling in die biogas
produceert. En die hoeveelheid biogas
is precies genoeg om de warmtevraag
van het proces te dekken.”
Uiteindelijk reduceert het slibvolume
tot 15 procent van de oorspronkelijke
hoeveelheid zoals die nu verbrand
wordt. En dat lost twee grote problemen op: het CO2 onvriendelijke
vervoer naar de slibverbrander en

de drukte bij de verbrander zelf. In
Nederland produceert men jaarlijks
zo’n 1,4 miljoen ton zuiveringsslib
- goed voor 40.000 volle vrachtwagens. Het vervoeren van slib richting Duitsland is sinds de strengere
regelgeving verboden. “Dat was een
derde van het totaal”, weet De Legé.
“De locaties in Dordrecht en Moerdijk
hebben het daardoor extreem druk.
Gevolg: de verwerkingsprijzen stegen
enorm. TORWASH lost het capaciteitsprobleem grotendeels op, omdat er
minder verwerkt hoeft te worden.”
Pilot Almere
Na een periode van geslaagde laboratoriumtests was een geschikte pilotlocatie snel gevonden op de waterzuivering in Almere. Dankzij een subsidie
van de Topsector Energie van het
ministerie van Economische Zaken en
een bijdrage van STOWA, installeerde
TNO samen met waterschap Zuiderzeeland een klein TORWASH-systeem
op de rwzi in Almere. Er werd een
installatie met een capaciteit van
25 tot 50 liter zuiveringsslib per uur
geïnstalleerd. Na een klein jaar testen
waren de eindresultaten in mei 2019

‘ We gaan de
installatie nu
20 keer groter
maken’

veelbelovend. “Uiteindelijk is Almere
een model opschaling gebleken”, blikt
De Legé tevreden terug. “De pilot
installatie was in staat om de resultaten van de laboratoriumproeven te
reproduceren. Ook in Almere bleef
er 15 procent van het slib over en
bleek dat we energieneutraal konden
draaien met ons biogas. Daar waren
we heel blij mee, want om die reactor
te laten draaien heb je veel energie
nodig. Verder hebben we duurtesten
gedaan, waarin we twee keer continu
en onbemand draaiden. Ook dat ging
goed.” De resultaten waren dusdanig
interessant dat er diverse waterschappen interesse toonden, inclusief
STOWA dat wilde mee investeren in
een vervolgproject.
Inmiddels is de financiering voor de
eerste opgeschaalde demo bij water
schap Aa en Maas rond, vertelt De
Legé. “Zij waren super enthousiast.
Hun rwzi in Land van Cuijk moet in
de toekomst op de schop. Daar zou
TORWASH mooi in kunnen passen.
Daarnaast konden hun faciliteiten
het aan, beschikken ze over de juiste
infrastructuur en hebben ze budget
beschikbaar voor bijvoorbeeld personeel. Bovendien kunnen zij vergist
en niet vergist slib aanleveren. Dat is
voor ons interessant, want we willen
een installatie hebben die onafhankelijk is van de omstandigheden en het
type slib. Sommige rwzi’s werken met

Levensvatbaar
Met de opschaling schakelt TORWASH van een
test-productniveau naar een semi-commercieel
productieniveau. Dit betekent dat de techniek op een
kantelpunt staat richting commercialisatie. De Legé:
“We gaan de installatie nu 20 keer groter maken.
Daar moeten we bepaalde aannames in doen, omdat
je niet alles zomaar 20 keer groter kan maken.
Welke zaken zijn belangrijk en mogen we niet veranderen? Waar kunnen we aan sleutelen? We willen
natuurlijk een stabiel proces en een hoge kwaliteit
brandstof. Dat is superbelangrijk. Met deze machine
gaan we onder meer een continue test doen van drie
maanden. We gaan kijken hoe de pers, de reactor en
het proces zich gaan gedragen. Gelukkig heeft onze
partner TNO veel kennis in huis over opschaling.”
Als het systeem zich heeft bewezen in Land van
Cuijk, zal ook het financiële plaatje duidelijk worden.
“Als we weten hoe de machine zich verhoudt kunnen
we een goede inschatting maken voor de nieuwe
business case. Daarom is deze opschaling erg
belangrijk. Hiermee wordt de levensvatbaarheid van
het bedrijf bepaald.” De Legé hoopt deze zomer te
starten met de bouw van de nieuwe installatie en op
1 januari 2022 de machine draaiend te hebben. “Dat
is vrij ambitieus, maar ik wil daar graag de aanjager
van zijn.”•

Läckeby warmtewisselaars: recuperatie en
hergebruik van water en energie

Teveel warmte gaat nog verloren in bedrijven. Zorgeloos
warmte recupereren uit diverse slibstromen, maar ook
uit andere hoog viskeuze vloeistofstromen.
Onderhoudsvriendelijk, verstoppingsongevoelig,
minimale footprint.

Roto-Sieve trommelzeven: verwijderen van
vaste deeltjes en vezels uit afvalwater en
proceswater

Roterende trommelzeven voor de verwijdering van vaste
stoffen uit diverse afvalwater- en proceswaterstromen.
Doeltreffend, duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

Brandstofpellets als eindproduct

Task Industriële Milieutechnieken – Kerkhofstraat 33 - 2220 Heist-opden-Berg – België - +32 15 242115 - info@task.be – www.task.be
Exclusief Benelux verdeler Roto-Sieve en Läckeby Zweden
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houdelijke hoofdstukken komen daarin aan
bod: ‘Bestek’, ‘Keuze boortechniek’, ‘Stabiliteit boorgat’, ‘Uitvoering van de boring’,
‘Aanleg van terreinleidingen’, ‘Aanleg van
meet- en regelinfrastructuur’, ‘In bedrijf
nemen en testen’, ‘Hygiënisch werken’ en
‘Toezicht en oplevering’.
Voor 2021 staat deel 4 over de exploitatie
van putten(velden) op het programma. De
laatste twee van de serie van in totaal zes
delen zullen worden opgesteld in 2022: deel
5 over waarnemingsputten en deel 6 over
infiltratieputten.

Actualisatie
praktijkcodes
drinkwater
www.PraktijkcodesDrinkwater.nl

Waterbedrijven gebruiken praktijkcodes
als handvatten voor een efficiënte en
kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.
Het Platform Bedrijfsvoering zorgt ervoor
dat deze documenten structureel worden
geactualiseerd. Medio december 2020 is
een aantal nieuwe praktijkcodes vastgesteld, die beschikbaar zullen komen:

passage, ozonisatie, RO, UV-desinfectie)
zijn nieuwe toelichtingen opgesteld.
‘Putten en puttenvelden ten behoeve
van drinkwater; Deel 3: Aanleg’ (PCD
13-3:2020)
In het kader van het gezamenlijke onderzoek is in 2000 de eerste editie van het
‘Kennisdocument Putten(velden)’ verschenen (rapport BTO 2000.110). Het kennis
document is op basis van nieuwe kennis en
ontwikkelingen op het gebied van pompputten in 2009 – 2010 geactualiseerd en in
2011 aangevuld met het onderdeel waarnemingsputten: het rapport KWR 2011.014
‘Kennisdocument Putten(velden); Ontwerp,
aanleg en exploitatie van pompputten;
update 2011’.
In 2018 is in het kader van de update van dit
kennisdocument uit 2011 eerst een voortraject uitgevoerd met als opbrengst een
projectplan voor de periode 2019 – 2022. In
dat projectplan is een traject beschreven
om te komen tot een actualisatie van het
genoemde ‘Kennisdocument Putten(velden)’ en omzetting daarvan naar een serie
praktijkcodes (‘Putten en puttenvelden ten
behoeve van drinkwater’). De eerste fase
van dit projectplan is in 2019 uitgevoerd en
heeft geleid tot vaststelling van de eerste
twee delen van de serie: Algemeen (PCD
13-1) respectievelijk Ontwerp (PCD 13-2).
In 2020 is deel 3 opgesteld: over de aanleg
van putten(velden) ten behoeve van drinkwater. Achtereenvolgens de volgende in-

‘Luchtfiltratie ten behoeve van de drinkwatervoorziening’ (PCD 16:2020)
Bij de drinkwatervoorziening wordt gebruik
gemaakt van ‘buitenlucht’. De volgende
toepassingen kunnen worden genoemd:
• ‘proceslucht’: de behandeling van water
met (geforceerde) lucht voor specifieke
zuiveringsstappen (bijvoorbeeld de verwijdering van kooldioxide uit grondwater
door middel van beluchting);
• ‘spoellucht’: het periodiek spoelen van
filters met lucht of met de combinatie
van water en lucht (bijvoorbeeld snelfilters);
• ‘beademingslucht’: het ‘ademen’ van
reservoirs als gevolg van de voortdurend
variërende watervoorraad.
In lucht uit de omgeving kunnen deeltjes
van allerlei aard zoals (stof)deeltjes en
organismen aanwezig zijn en daarom is
het noodzakelijk of kan het noodzakelijk
zijn die lucht te filtreren. Voor de achtergronden van die filtratie van lucht ten

behoeve van de drinkwatervoorziening zijn
in het verleden rapporten verschenen. De
genoemde toepassingen van luchtfiltratie
komen in verschillende reeds verschenen
praktijkcodes aan de orde. De PCD 16:2020
is de eerste editie van een praktijkcode die
specifiek betrekking heeft op de filtratie van
lucht ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Daarin komen de volgende inhoudelijke hoofdstukken aan de orde: relevante
wet- en regelgeving, achtergrondinformatie
over de filtratie van lucht (in relatie tot
drinkwater), aanbevolen beleid voor de
filtratie van buitenlucht voor de drinkwatervoorziening en praktische aspecten daarbij.

‘Praktijkcodes drinkwater’ met
de onderliggende documenten zijn
in te zien via de website
www.PraktijkcodesDrinkwater.nl
Medewerkers van waterbedrijven
en ook andere geïnteresseerden
hebben via een vrij toegankelijke
website toegang tot de documenten,
die worden aangeduid als ‘Praktijk
code Drinkwater’. Zo kunnen de
bedrijven deze ‘PCD’s’ in hun eigen
werk gebruiken en ook bijdragen
aan het actueel houden ervan. Voor
meer informatie: Martin Meerkerk
van KWR Water Research Institute,
(030) 60 69 591

Ducam-project Avebe en Wafilin in de prijzen
Het project Ducam (Duurzaam Concentreren van Aardappelsap met Membranen) is winnaar geworden van de
verkiezing ‘Water Innovator of the Year’.
Het project is een initiatief van Wafilin Systems en zetmeel- en eiwitproducent Avebe. Met behulp van membraantechnologie wordt aardappelsap geconcentreerd zodat veel minder energie nodig is voor de eiwitwinning en indamping.
De installatie is gebouwd op de productielocatie in Ter Apel. De membraanfiltratie realiseert op de fabriek een forse energiebesparing, een CO2-reductie en zorgt ervoor dat water - dat uit aardappelsap wordt gefilterd - kan worden hergebruikt,
bijvoorbeeld als proceswater om aardappelen te verwerken. Daarmee sluit Aveb de waterkringloop op het bedrijf.
Harry van Dalfsen, oprichter en eigenaar van Wafilin Systems, pitchte de innovatie
tijdens Watervisie 2021. Hij schetste dat in het Ducam-project een stabiele bedrijfsvoering is gerealiseerd. Pas na vier
testcampagnes was er voldoende vertrouwen dat de technologie voldeed. “We hebben het proces voorzien van slimme
procescontroles die vervuilingen en doorstromingen meten en het proces waar nodig kunnen bijsturen. Het proces is nu
volledig onder controle en heeft groot potentieel op gebied van water- en energiebesparing.”
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‘Protocol referentiedocument AMVD’
(PCD 8:2020)
Op basis van de publiekrechtelijke regelgeving zijn drinkwaterbedrijven verplicht
voor alle drinkwaterproductielocaties een
risicoanalyse ten aanzien van microbiologische parameters (‘Analyse Microbiologische
Veiligheid Drinkwater’, AMVD) uit te voeren.
Deze praktijkcode beschrijft de procedures
om op een gestructureerde en geborgde
wijze literatuurgegevens te verzamelen
en vast te leggen als referentie bij het
opstellen van AMVD’s. Daarnaast is ook
beschreven hoe deze gegevens via een gebruikersinterface kunnen worden benaderd
en hoe de vertaling van gegevens naar de
AMVD moet plaatsvinden. Het is daarmee
niet alleen een protocol voor de activiteiten die met het referentiedocument AMVD
zijn gemoeid, maar ook een vastlegging
van uitgangspunten en afwegingen bij het
ontwikkelen van het referentiedocument
AMVD. Daarbij dient deze praktijkcode als
handvat voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
De eerste editie van deze praktijkcode

dateert van 2017 (PCD 8:2017). Sinds 2018
(dus na het verschijnen van de eerste editie)
zijn de inhoudelijke werkzaamheden aan
het referentiedocument ondergebracht in
het BTO-thema Biologische Veiligheid. Op
basis van deze werkzaamheden is de tweede editie van de praktijkcode opgesteld. Die
werkzaamheden aan het referentiedocument zijn daarin (kort) beschreven. Behalve
dat de volledige tekst van de eerste editie
kritisch tegen het licht is gehouden, zijn
de belangrijkste wijzigingen ten opzichte
van de eerste editie van de praktijkcode als
volgt:
• Verduidelijking van de relatie tussen de
verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving voor drinkwater, het ‘Richtsnoer
Analyse Microbiologische Veiligheid
Drinkwater (AMVD)’, QMRAspot (een
door het RIVM ontwikkelde software
tool), het referentiedocument AMVD en
de AMVD-rapportages van drinkwaterbedrijven;
• Uitbreiding met omgekeerde osmose
(RO) en ozon-desinfectie, mede op basis
van onderzoek in de achterliggende
jaren;
• Uitbreiding van toegelichte begrippen;
• Aanvulling met de gebruikershandleiding voor QMRAspot;
• Aanvulling van de lijst met gebruikerswensen.
• Bij de praktijkcode was en is een webtool beschikbaar. Voor de vier daarin
verwerkte zuiveringsstappen (bodem-

‘Afsluiterbeheer’ (PCD 15:2020)
Vanaf ongeveer 2005 zijn binnen het gezamenlijke onderzoeksprogramma (BTO)
verschillende onderzoeken uitgevoerd
die betrekking hadden op afsluiters. Deze
onderzoeken waren gericht op zowel het
falen van afsluiters als het effect daarvan.
In 2016 en 2017 is een BTO-onderzoek
uitgevoerd naar de draaibaarheid van afsluiters en verschillende effectcategorieën
van falende afsluiters.
Bij dit laatste onderzoek is aandacht ge
geven aan functioneel falen van afsluiters
in brede zin: zowel falen wegens (i) het niet
kunnen sluiten van een afsluiter als (ii) het
verkeerd staan van een afsluiter. Naast het
onderzoek zijn door KWR verschillende
adviesprojecten bij drinkwaterbedrijven
uitgevoerd om tot een beter beheer van
afsluiters te komen en hebben er workshops plaatsgevonden over het beheer van
appendages. De uitkomsten van verschillende bovengenoemde onderzoeken lieten
zien dat er met name op het gebied van
de registratie van inspecties van afsluiters
verbetering mogelijk zou zijn. De resultaten
die in de achterliggende jaren zijn gerea-

liseerd, vormden samen met de praktijk
kennis van de drinkwaterbedrijven een
goede basis voor een praktijkcode op het
gebied van het beheer van afsluiters. Het
gaat daarin uitsluitend om het beheer van
afsluiters en niet om het ontwerp daarvan.
Daarnaast gaat het specifiek om ‘scheidingsafsluiters’ en dus niet om bijzondere
regelafsluiters, kleppen etc. De nieuwe
praktijkcode bevat achtereenvolgens
de volgende inhoudelijke hoofdstukken:
‘Technische aspecten’, ‘Doel, functies en
falen’, ‘Levenscyclus’, ‘Afsluiterprioritering
op basis van risico’s’, ‘Afsluiterinspectie en
–onderhoud’, ‘Analyse’, ‘Evaluatie’, ‘Voorstel
voor vast te leggen gegevens’ en ‘Voorziene
technische ontwikkelingen’.
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GMB Services is multitechnisch specialist op het gebied van
waterkwaliteit, drinkwaterinstallaties en gemalen. Naast de disciplines werktuigbouwkunde, elektrotechniek, civiel, betontechnieken,
milieu en drinkwaterservices is daar nu de discipline gastechnieken aan
toegevoegd. Daarmee is GMB Services nog completer in het aanbod
van diensten.
De discipline gastechnieken sluit naadloos aan bij de behoefte van
waterschappen, industrie en drinkwaterbedrijven op gebied van de
energietransitie (groengas en waterstof). Gastechnieken ontwerpt,
levert en onderhoudt, complete (bio)gasinstallaties en onderdelen
daarvan. Dat doen we op basis van de nieuwste technieken met de
inzet van eigen gecertificeerde vakmensen. Wij zijn hierin uw integrale
servicepartner.

GMB Services B.V.
Dalwagenseweg 51
4043 MT OPHEUSDEN

Telefoon 088 - 88 54 000
E-Mail info@gmb.eu
Web www.gmb.eu

Wie investeert in een (bio)gasinstallatie gaat voor duurzaamheid,
veiligheid en een lange levensduur. We hebben alle certificaten in huis
om een topproduct te leveren. Naast ISO 9001, ISO 14001 en VCA** zijn
we ook gecertificeerd voor het installeren en onderhouden van Protego
vlamdovers, onder- en overdrukbeveiligingen en vanzelfsprekend het
werken in ATEX omgevingen.
Meer weten? Kijk op www.gmb.eu/services.

De eerste kiwa gecertificeerde,
keramisch versterkte coating
voor drinkwatertoepassingen:
ARC S2(E) -KIWA
Eigenschappen:

• Gecertificeerd volgens BRL-K759
• Slijtvast
• 100% vaste stof en bevat geen
oplosmiddelen
• Korte droogtijd, snel weer
operationeel
• Hoge hechtsterkte
• Minimale kalkaanhechting

Drinkwatertoepassingen:
• (Wateropslag) Tanks
• Pompen en kleppen
• Pijpleidingen (in-en
uitwendig)
• Natronloog tanks
• Zandfilters

Makkelijk aan te brengen met een kwast,
roller of een (hot) airless spuitinstallatie.

Kijk voor meer informatie op onze nieuwe website: www.saedt.nl

Saedt Coatings bv • Westhavenweg 45 • 1042 AL Amsterdam • +31(0)202466030 • info@saedtcoatings.nl
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‘IK BEN EEN
POLITIEK DIER
EN HOU VAN MIJN
OMGEVING’

Luuk Zaal (21),
bestuurslid Hoogheemraadschap
Hollands Noorder Kwartier (HHNK)
namens Water Natuurlijk waarvan hij
ook fractievoorzitter is
Locatie: de dijk voor het ouderlijk huis in
Broek in Waterland

WIE
Luuk Zaal noemt de omgeving waarin
hij opgroeide en nog steeds woont ‘een
sprookje’: “‘s Winters schaatsen op de
dichtgevroren vaarten, ’s zomer zwemmen en roeien. Hutten bouwen in de
tuin. Skelteren over polderweggetjes.
Hier ontstond mijn liefde voor water
en natuur.” Na de havo in Amsterdam
Noord - op twintig minuten fietsafstand
- volgde een opleiding bestuurskunde
aan de Hogeschool van Amsterdam.
Want politiek interesseert hem óók.
Van jongs af aan.
Toen de klas tijdens een taalles de opdracht kreeg om een brief te schrijven,
richtte de tienjarige Luuk zich tot de
burgemeester. “Omdat ik graag wilde
weten wat zijn werk inhoudt.” Prompt
volgde een uitnodiging om op bezoek te
komen. Dat was het begin. Hoewel, die
politieke belangstelling zit óók in de familie. Zijn oma was actief in de Purmerendse SP, zijn vader vertegenwoordigt
GroenLinks in de Provinciale Staten.
“We hebben thuis overal een mening
over én komen daar ook voor uit.” Zelf
stond hij als 14-jarige op de kieslijst
van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat kan. Mits je in de betreffende zittingsperiode 18 jaar wordt.
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WAAR
Op de dijk voor het ouderlijk huis.
“Als kind al was ik geïntrigeerd door
die langsrijdende auto’s met het logo
van het waterschap HHNK. Mijn vader
wees me op de vacature voor jeugdbestuurder bij het waterschap. Zo werd
ik jeugddijkgraaf. Gaf gastlessen en
hield presentaties op scholen, ging
op bezoek bij de dijkverzwaring rond
Petten en een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Toen kreeg ik nog meer
belangstelling voor alles wat een
waterschap doet.”
Tijdens een bijeenkomst voor
mogelijke geïnteresseerde kandi-

YOUNG WATERPROFESSIONALS

GMB Services; nu ook uw servicepartner in gastechnieken

daat-bestuursleden - in aanloop
naar waterschapsverkiezingen van
2019 – maakte hij kennis met vertegenwoordigers van Water Natuurlijk,
sloot zich aan, kwam op de lijst.
“Helaas verloren we een zetel en viel
ik net buiten de boot. Door een aantal
functiewisselingen ben ik nu toch én
bestuurslid bij HHNK namens Water
Natuurlijk én fractievoorzitter. Waar
ik voor sta: behoud van waterkwali
teit en waterleven. Water waar we
als mens van kunnen genieten, zoals
ik mijn hele leven al doe. En water
waarin het leven in en rond het water
kan gedijen. Van vissen tot koeien. Dat
vind ik minstens zo belangrijk als een
stevige dijk.”

(TOEKOMST)DROOM
“Ik ben een politiek dier en hou van
mijn omgeving. Wie weet waar ik ooit
terechtkom. Maar momenteel droom
ik vooral heel concreet: weer fysiek
vergaderen, debatteren in de zaal in
plaats van achter een beeldscherm
en na afloop de kroeg in. Ik wil weer
ongecompliceerd met m’n vrienden
kunnen afspreken en mijn oudtante
knuffelen.” •
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NIEUWE INZICHTEN IN DE KWALITEIT
VAN ONDIEP GRONDWATER
grondwater aangetroffen te zijn. Omdat vanuit de emissie
van rwzi’s kan worden berekend dat het grootste deel van
de medicijnen nooit boven de rapportagegrens zal komen,
is het niet meer nodig om standaard een uitgebreid stofpakket te analyseren.

Kaartbeeld aangetroffen
medicijnresten in het
freatisch meetnet.
Waarden zijn in µg/l.
Zoetstof (acesulfaam-K)
is in het geneesmiddelen-laboratoriumpakket
opgenomen en ook op de
kaart afgebeeld

Om de freatische, ofwel de ondiepe grondwaterkwaliteit te beoordelen, voert de provincie Utrecht iedere
drie jaar onderzoek uit naar nutriënten, metalen en gewasbeschermingsmiddelen. In 2020 werd daarbij
voor het eerst ook gekeken naar medicijnresten en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS-stoffen). Welke
inzichten levert dat op? Wat is de belasting van deze stoffen in het grondwater?
Om te achterhalen wat de invloed van oppervlaktewater op
het grondwater is, is er in de meetronde van 2020 ook voor
gekozen om met lagere rapportagegrenzen voor medicijnresten te werken dan in de voorgaande meetronde in 2017.
De invloed van oppervlaktewater op de freatische grondwaterkwaliteit blijkt veel groter dan werd verondersteld.
De ‘humane geneesmiddelen’ komen via het oppervlaktewater, dat is belast met geneesmiddelen uit rwzi-effluent,
in het grondwater. Vooral sotalol en atenolol (voor hart
en bloedvaten) zijn gevonden, in maar liefst vijftig van de
tachtig monsters.
Deze stoffen moeten door beregening of via drains vanuit
oppervlaktewater op het land in het freatisch grondwater
terecht zijn gekomen. Er moet nog worden onderzocht of
de droge zomers de invloed van oppervlaktewater op het

grondwater hebben vergroot. De gevonden concentraties
zijn dermate laag dat ze geen gezondheidsrisico’s vormen
voor de mens, maar dankzij de lage rapportagewaarde
hebben we kunnen aantonen hoeveel impact het oppervlaktewater heeft.
De in dit onderzoek meest aangetroffen geneesmiddelen
zijn ook die met de grootste emissie en waarvan bekend is
dat zij niet gemakkelijk afbreken in het milieu. Metformine
breekt snel en volledig af en daarom wordt niet verwacht
dat het in het grondwater wordt aangetroffen. Ook metoprolol breekt aantoonbaar af in oppervlaktewater en wordt
niet direct verwacht. Sotalol is het meest te verwachten
geneesmiddel op basis van de combinatie van emissie,
afbreekbaarheid en rapportagegrens. Als gezegd, bleek
die stof dan ook in meer dan 60 procent van het freatische

PFAS-stoffen
Omdat industriële PFAS-stoffen in de publieke belangstelling staan en onderwerp zijn van allerlei onderzoeken, is er
naast medicijnresten, ook gekeken naar deze chemische
stoffen. De vraag was of, en in welke mate, deze stoffen
voorkomen in ondiep grondwater en wat de betekenis kan
zijn voor het diepere grondwater.
Perfluoroctaanzuur (PFOA), dat sinds dit jaar verboden is
in consumentenproducten, en PFBA (vervanger van het
perfluoroctaansulfonzuur PFOS) zijn voorbeelden van deze
PFAS-stoffen. Ze blijken in bijna de helft van het freatische
grondwater van de provincie aantoonbaar. De bron van deze
stoffen in grondwater is onduidelijk en is niet eenduidig te
herleiden uit de gegevens. Vermoed wordt dat neerslaande
luchtverontreiniging een belangrijke factor is.
Grote aantallen detecties van een bepaalde stof maken
het mogelijk te zoeken naar patronen en relaties, om zo
de bron te achterhalen. Voor PFOA bijvoorbeeld kan door
de verlaagde rapportagegrens de relatie worden onderzocht met landgebruik, bestrijdingsmiddelengebruik,
oppervlaktewaterinvloed (op basis van medicijnresten) en
regionale verschillen. Deze blijken geen van alle verklarend. Daarom wordt nu gedacht dat neerslag uit de lucht
het voorkomen van deze stoffen mogelijk kan verklaren,
maar nader onderzoek is nodig om dat met zekerheid te
kunnen stellen.
Onbeïnvloed grondwater zeldzaam
Eerder heeft KWR al geconcludeerd dat natuurlijk schoon
grondwater zeldzamer wordt. Met de meetronde van 2020
moeten we drie stoffen toevoegen aan het rijtje algemeen
in grondwater door humane toepassing voorkomende
organische microverontreinigingen. Naast EDTA,
desfenyl-chloridazon, DMS en Bisfenol-A, worden nu ook
geneesmiddel sotalol, de metaboliet van bestrijdingsmiddelen 2,4-dichloorfenol en PFOA breed aangetroffen.
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In de provincie Utrecht is het vroegtijdig volgen van de
toestand en de trends voor gewasbeschermingsmiddelen
een belangrijk meetdoel van het freatische meetnet. In
het freatische grondwater zijn nu al trends zichtbaar voor
bestrijdingsmiddelen die in het diepere grondwater nog
niet zichtbaar zijn. Monitoring van freatisch grondwater kan
inzicht verschaffen in de te verwachten ontwikkeling van
het diepere grondwater. Dat lukt echter nog niet altijd even
goed door een gebrek aan metingen in andere meetjaren
of op andere diepteniveaus en door verschillen in meetnetopzet.
De komende jaren wordt ook door andere provincies gelukkig steeds meer informatie vergaard met deze toegespitste
laboratoriumstofpakketten en hun lage rapportagegrenzen.
Daardoor zullen bronnen van stoffen steeds beter te
achterhalen zijn en kunnen trends voor diep grondwater
worden voorspeld. Voor dat laatste is behalve een geoptimaliseerd stoffenpakket ook een freatisch meetnet nodig
dat aan alle typen landgebruik de juiste aandacht besteedt.
Marc Vissers (SWECO)
Janco van Gelderen (provincie Utrecht)
Naar een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Uit onderzoek van de provincie Utrecht naar de kwali
teit van ondiep grondwater, blijkt dat de invloed van
oppervlaktewater groter is dan tot nu toe gedacht. In
2020 is voor het eerst ook gekeken naar de aanwezigheid
van medicijnresten en chemische stoffen. Die blijken
veelvuldig voor te komen. Door de rapportagegrens van
de stoffen laag te houden, zijn patronen te herleiden die
meer kunnen vertellen over bron en de verwachte invloed
op het diepe grondwater.
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Een stadscentrum met veel open bodemenergiesystemen (OBES) heeft
een lage CO2-uitstoot (y-as). De terugwinefficiency (x-as) is dan nog ruim
voldoende. Afstanden van 0,5 keer en 1 keer de thermische straal tussen
gelijk type bronnen geven de laagste CO2-uitstoot (de 2 kruisjes links in
de grafiek)

VEEL MEER BENUTTING VAN
BODEMENERGIE MOGELIJK
IN BINNENSTEDEN
In 2030 moet 70 procent
van alle elektriciteit
en ruim een kwart van
alle energie duurzaam
zijn. Daarvoor zijn meer
open bodemenergiesystemen (WKO) nodig,
vooral in stadscentra.
De ruimte in de ondergrond is er wel, maar
vaak wordt de helft van
de beschikbare ruimte
niet gebruikt, terwijl
het aantal installaties
richting 2050 circa
20 keer zo groot moet
worden.

Modelsimulatie
We deden een uitgebreide simulatiestudie van de Utrechtse
situatie, met drie gekoppelde modellen:
• een model van open bodemenergie-installaties: hoeveel elektriciteit en gas gebruiken de gebouwen voor
verwarming en koeling?
• een grondwatermodel dat het gedrag van de warme en
koude bronnen simuleert: hoe efficiënt is de terugwinning van opgeslagen energie?
• een plaatsingsmodel: waar kunnen warme en koude
bronnen worden geplaatst, rekening houdend met
grondeigendom, wegen, spoor en bebouwing?

De wetgeving schrijft ruime afstanden voor tussen de bronnen van open bodemenergiesystemen (OBES, ook bekend als Warmte Koude opslag, WKO). Warme en koude bronnen
kunnen elkaar namelijk negatief beïnvloeden. Wel kunnen bronnen van hetzelfde type
(warm-warm of koud-koud) dichter bij elkaar liggen dan tegengestelde bronnen.
De schaarste in vrijwel alle grote steden is kunstmatig. Dat komt door de voorgeschreven
afstanden maar ook doordat aanvragers van een vergunning standaard een veiligheidsfactor toepassen. Daardoor is de vergunde omvang van bronnen altijd groter dan de werkelijke
omvang. Om dit verhelpen is nieuw beleid nodig.
Met het centrum van Utrecht als studieobject hebben we nieuwe regels voor de plaatsing
van bronnen van open bodemenergiesystemen ontwikkeld, op basis van modelsimulaties.

Hiermee was het mogelijk om zowel de plaatsing als de
werking van de installaties gedetailleerd in beeld te brengen, inclusief de interactie tussen de bronnen.
De uitkomsten zijn gevalideerd en getest op toepasbaarheid onder praktijkcondities. Voor de installaties gingen
we uit van de marktstandaard: de warmtepomp levert de
basislast van de warmtevraag uit de warme bron, met
daarnaast een piekketel voor de piekwarmtevraag. De
koeling komt volledig uit de koude bronnen.

Utrecht
We onderzochten de prestaties en de onderlinge beïnvloeding van individuele OBES-
klimaatinstallaties bij verschillende bronafstanden. Daarnaast keken we voor het hele
studiegebied naar de CO2-uitstoot en het energiegebruik, inclusief gebouwen zonder
installatie. Doel was om uit te zoeken wat optimale bronafstanden zijn, zodanig dat
energieverbruik en CO2-uitstoot van het gebied zo laag mogelijk worden.
Het onderzoek betrof 26 grote gebouwen nabij station Utrecht Centraal. Het hele gebied
is 160 hectare groot, en iets meer dan de helft van die 26 gebouwen wordt nu verwarmd
en gekoeld met een OBES-installatie. De ruimte voor bronnen is hier schaars, o.a. door
de aanwezigheid van het spoor en doordat het beschikbare (eerste) watervoerende pakket
relatief dun is (26m). Het gebied is onder de huidige regelgeving volledig ‘bezet’, terwijl
feitelijk maar de helft van de beschikbare bodemruimte in gebruik is.

Meer installaties, gelijke prestaties
Een verrassende uitkomst: bij meer bronnen in de bodem
verandert het rendement van de klimaatinstallaties
nauwelijks. Individuele installaties presteren soms iets
minder maar altijd ruim voldoende. Het elektriciteits
gebruik is soms iets hoger, soms iets lager. Vaak daalt het
gasverbruik van de piekketels zelfs iets.
Wat de uitstoot van CO2 betreft, bevestigen de resultaten
het beeld uit eerdere studies. Bij twee keer zoveel installaties neemt de CO2-uitstoot van het hele gebied met 30 procent af, doordat meer gebouwen grotendeels van het gas
afkunnen. Bij volledig gebruik van groene elektriciteit is dat
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zelfs 70 procent. Deze resultaten veranderden niet bij een
veranderde energievraag, bijvoorbeeld naar meer koeling.
De optimale afstand tussen hetzelfde type bronnen is circa
0,5 tot 1 keer de thermische straal. Voor tegengestelde
bronnen is dat 2 keer de thermische straal. In de huidige
praktijk hanteert men standaard een afstandsregel van
3 keer de thermische straal.
Met deze nieuwe plaatsingsregels komt een benutting van
75 procent van de ruimte in de bodem in zicht. Wel blijkt
uit de berekeningen dat voor de situatie in Utrecht zelfs bij
de hoogste dichtheid niet alle gebouwen een OBES krijgen.
Met maatwerk is vaak een nog hogere benutting m
 ogelijk,
maar soms is er simpelweg niet genoeg ruimte in de bodem om aan alle vraag te kunnen voldoen.
Toepassing nu al mogelijk
Voor toepassing van deze resultaten is geen nieuwe regelgeving nodig. Provincies kunnen nu al een gebied waar het
druk is in de bodem aanwijzen als ‘interferentiegebied’.
Dit geldt ook onder de nieuwe Omgevingswet. Aanpassing
van bestaande vergunningen is mogelijk als de vergunde
volumes te verpompen grondwater structureel worden onderbenut; ook andere eisen aan installaties zijn een optie
(bronontwerp, temperatuurverschil).
Martin Bloemendal (KWR, TU Delft), Rob Kleinlugtenbelt
(IF Technology), Johan Valstar (Deltares), Marian van Asten
(provincie Utrecht), Jan Frank Mars (Rijkswaterstaat/Bodem+)
Naar een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Simulaties van de plaatsing en werking van open bodem
energiesystemen (OBES) in het centrum van Utrecht
hebben aangetoond dat er ruimte is voor twee keer zoveel
bronnen. De hogere dichtheid van bronnen in de bodem
heeft weinig invloed op de prestaties van individuele
installaties. Meer gebouwen op bodemenergie zorgt voor
een veel lagere uitstoot van CO2 in het stadscentrum.
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Kijk op
de website
van H2O!
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Meer weten?

Naast vakblad H2O is er een complete
website met het meest actuele (water)
nieuws, watervacatures en H2Ovakartikelen, voor wie de verdieping
zoekt. Deze H2O- vakartikelen zijn
geschreven door waterprofessionals.
Op deze pagina een overzicht van de
meest recente artikelen die op de site
www.h2owaternetwerk.nl zijn
verschenen.

h2owaternetwerk.nl

Van onbekend naar sturen met inzicht:
verbeteren van de geodatakwaliteit
Waterschap Rijn en IJssel heeft de ambitie
om zich te ontwikkelen tot een datagedreven organisatie. Daarvoor is het van belang
dat het gegevensbeheer goed georganiseerd is en dat de data zelf van voldoende
kwaliteit zijn.
Bram de Vlieger, Djurra Scharff, Emiel
Huizinga, Kristan Margry, Judith Janssen
(waterschap Rijn en IJssel)
Hydrologische effecten van het vervangen
van naaldbos op de Utrechtse Heuvelrug
door loofbos
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en TAUW hebben onderzocht in
hoeverre een verandering in vegetatie op
de Utrechtse Heuvelrug kan bijdragen aan
het vergroten van de strategische zoetwatervoorraad. Verandering in vegetatie
blijkt een doeltreffende maatregel, mits
er ruimte is voor de nadere uitwerking van
maatschappelijke gevolgen.
Julia de Niet, Linda van der Toorn, Ed Beije
(TAUW), Joost Heijkers, Jantine Hoekstra
(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
Bijzondere kwaliteiten van water (6) –
Stroming en vorm
Water heeft geen eigen vorm, maar voegt
zich naar zijn bassin of bedding. Dit zesde
deel van de reeks ‘Bijzondere kwaliteiten
van water’ gaat over het gedrag van water
als vloeistof.
Hans van Sluis (gepensioneerd watertechnoloog DHV)
Waterkwaliteitstresstest: gevolgen van
klimaatverandering op sleutelfactoren
gekwantificeerd
In klimaatstresstesten worden de gevolgen voor de waterkwaliteit maar beperkt

meegenomen. Uit enquêtes blijkt dat veel
waterbeheerders dit een gemis vinden en
behoefte hebben aan een stresstest voor
waterkwaliteit. Dit artikel beschrijft een
prototype waterkwaliteitsstrestest, waarmee de effecten van klimaatverandering
op de waterkwaliteit systeemspecifiek en
kwantitatief in kaart worden gebracht.
Marloes van der Kamp (Witteveen+Bos),
Twan Cals (Wageningen University &
Research), Maarten Ouboter (Waternet),
Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos)

Groepsbenadering voor PFAS voor de
bescherming van mens en milieu
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)
omvatten een grote groep synthetische
stoffen. De grote omvang en diversiteit en
het soms ontbreken van (toxiciteits)gegevens maken het beoordelen van risico’s
ingewikkeld. Een brede PFAS-restrictie op
basis van een groepsbenadering is voor
gesteld als efficiënte aanpak.
Eva Louwerse, Milou Dingemans, Thomas ter
Laak (KWR)

Richtsnoer Analyse Microbiologische
Veiligheid Drinkwater vervangt Inspectierichtlijn 5318
De Inspectierichtlijn 5318 ‘Analyse microbiologische veiligheid drinkwater’ (AMVD)
is per 27 november 2020 vervangen door
het Richtsnoer AMVD. Het Richtsnoer
bevat onder andere wijzigingen in de
infectierisicogrens, het meetprogramma
en analyses van de metingen, de kwantitatieve microbiologische risicoanalyse voor
kwetsbare grondwaterwinningen en de
beoordeling van de AMVD.
Saskia Rutjes, Harold van den Berg (RIVM)
en Jack Schijven (RIVM, Universiteit Utrecht)

Hoe worden nanodeeltjes verwijderd in
de drinkwaterzuivering?
Recent onderzoek laat zien dat nanodeeltjes (goud en zilver) voorkomen in bronnen
voor drinkwater. Daarom is onderzocht
hoe effectief de Nederlandse drinkwaterzuiveringen zijn voor het verwijderen van
deze deeltjes.
Patrick Bäuerlein, Wolter Siegers, Roberta
Hofman, Emile Cornelissen (KWR), Cheryl
Bertelkamp (KWR/Waternet)

Waterplantenoverlast Gooi- en Eemmeer:
een heldere blik op een potentieel troebel
ecosysteem
De waterrecreatiesector op het Gooien Eemmeer ondervindt hinder van
ondergedoken waterplanten. Een systeemanalyse laat zien dat het Gooi- en Eemmeer gevoelig is voor een omslag van een
heldere en plantenrijke toestand richting
een troebele toestand.
Marloes van der Kamp, Emma van Deelen,
Bob Brederveld (Witteveen+Bos), Michiel
Verhofstad (FLORON) en Rita Braam
(Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren)

De Rotterdamse langetermijnvisie voor
een circulaire waterketen in 2050
De gemeente Rotterdam heeft samen met
haar waterpartners een visie op klimaatadaptatie geformuleerd en uitgewerkt in
een strategische routekaart langs vier
ontwikkelpaden.
Thuy Do (gemeente Rotterdam)

Van elk nieuw artikel op H2O-Online
een melding krijgen? Volg ons dan op
Twitter: @vakbladh2o.
De ambitie om een H2O-vakartikel te schrijven?
Kijk op onze website voor de auteursinstructies.
En stuur uw artikel naar
redactie@h2owaternetwerk.nl

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen berekenen
in slechts een paar stappen
De voordelen van Toxic Blootstellingsberekeningen:
✓ U doorloopt het proces van een blootstellingsberekening in een beperkt aantal stappen met
heldere toelichtingen.
✓ U hoeft zelf geen grenswaarden op te zoeken, in
te voeren of te actualiseren.
✓ U hoeft zelf geen aanvullende productinformatie
zoals samenstelling, molaire massa en
dampspanning op te zoeken of in te voeren.
✓ Gebruikmakend van beproefd en
gevalideerd tier 1 model (ECETOC-TRA) voor
blootstellingsberekeningen met uitgebreide
onderbouwing.
✓ Overzichtelijke rapportages, aan te passen naar
uw wensen en/of de vragen van inspecteurs en
auditors.

Kijk op toxic.nl/gemakkelijkblootstellingberekenen
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NIEUWS UIT HET NETWERK VAN WATERPROFESSIONALS

Agenda@Waternetwerk
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KNW-activiteiten
De fysieke bijeenkomsten zijn
gepland onder voorbehoud van
het beleid m.b.t. Covid-19.
Agenda@Waternetwerk
Meer informatie en aanmelden
kan via www.h2owaternetwerk.nl,
tenzij anders vermeld.
18 MAART, WEBINAR 16-17 UUR
Digitaal transformeren, waarom is het
zo lastig?
26 MAART, AIWW WEBINAR
Clean Ecosystem and restoration,
zie voor meer info en aanmelden
www.amsterdamiww.com
WE KEEP YOU R A PPLI C ATIONS GOING

6 APRIL, WEBINAR
Biodiversiteit met de CoP Beheer en
Onderhoud

AUTHORIZED SERVICE CENTRE

distributie pompen

- CENTRIFUGAAL POMPEN
- PROPELLOR POMPEN
- EXCENTRISCHE WORM POMPEN
- SLANGEN POMPEN
- TANDWIEL POMPEN
- MACERATOREN

20 MEI, WEBINAR 16-17 UUR
Circulaire sleuteltechnologieën voor
droogtebestendige watervoorzieningen
in delta’s - AquaConnect
28 MEI, AIWW WEBINAR
Risk and resilience, zie
www.amsterdamiww.com
17 JUNI, WEBINAR
Circulaire slibketen
25 JUNI, AIWW WEBINAR
Community engagement and 
inter-sectoral collaboration, zie
www.amsterdamiww.com
16 SEPTEMBER, WEBINAR
Transitie in de waterketen

Sulteq bv - Opaalstraat 60 - Hengelo (o) - Nederland - Tel +31 88 25 88 900 - info@sulteq.nl - www.sulteq.nl

Wilt u een activiteit voor waterprofessionals aanmelden voor de H2O-agenda?
Mail dan naar: info@waternetwerk.nl
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In opmaat naar de Amsterdam International Water Week, organiseert de AIWWcommunity op 26 maart haar eerste van vier Water Solutions webinars ter voorbereiding op de AIWW Summit op 1-3 november 2021 over Clean Water and Ecosystem
Restoration.
De focus is het aanpakken van uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit, en de effecten ervan op de gezondheid van ecosystemen. De transformatie naar
een duurzame watercyclus vereist groenblauwe geïntegreerde infrastructurele en
natuurlijke oplossingen.
Centraal staat de case van het Burgemeestersakkoord voor drinkbare rivieren:
Li An Phoa’s initiatief Drinkable Rivers, om de Maas drinkbaar te maken, breidt zich
uit tot een wereldwijd netwerk van waterleiders, experts, industrieën en burgers. Het
verbeteren van de waterkwaliteit van rivieren is een mondiaal probleem en het delen
van ervaringen is een stap voorwaarts in de richting van dat gemeenschappelijke doel.
M.m.v. meerdere vertegenwoordigers van rivieren en andere waterecosystemen.
Webinar 26 maart, 15 uur. Voor meer info en aanmelden: zie www.amsterdamiww.com

Digitale transformatie - waarom is dat zo moeilijk?
Digitale transformatie biedt vele beloftes en lijkt essentieel voor organisaties
om toekomstbestendig te worden en
te blijven. In een webinar (18 maart,
16 uur) gaan we in op belemmeringen,
weerstanden en best practices die
vanuit meerdere rollen worden bekeken:
vanuit directie, programmaleiding en
organisatie.
• Mooi zo’n i-strategie, maar hoe krijg
ik de organisatie in beweging? Rudi
Gerard, directeur Waterschap Rijn en
IJssel
• Van strategie naar uitvoering, hoe
loopt het in de praktijk - kritische
succesfactoren, Richard Bremer, CIO/
Digital Transformation, Waterschap
Rivierenland
• Welke organisatorische infrastructuur
gaat helpen? Het veranderproces
vanuit ‘Purpose, Processes, People’,
Jeroen de Mast - professor - scientific
director - academic director, University of Waterloo - Holland Innovative
– JADS
We besluiten met een paneldiscussie.

Meer info en aanmelden op website
www.h2owaternetwerk.nl (water
netwerk-nieuws/waterwebinardigitaal-transformeren]
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- SCHROEFSPINDEL POMPEN

30 APRIL, AIWW WEBINAR
Reuse, recycle and recover, zie
www.amsterdamiww.com

Clean Water and Ecosystem Restoration

Biodiversiteit en beheer en
onderhoud

Bij beheer en onderhoud kan je door
kleine ingrepen grote effecten op
biodiversiteit bereiken. Geen grote aanpassingen in bestekken maar nét even
anders doen. Andere tijd, andere plaats.
Realistische voorbeelden uit de praktijk
worden gepresenteerd tijdens het
webinar op 6 april door de CoP Beheer
en Onderhoud.

LEt’s
taLk
„... over de energiezuinige, efficiënte beluchting van uw
beluchtingsbassins met PERFORMaNCE3.“
Ben van Maanen, sales Engineer

+31 683 077866

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

ben.van.maanen@aerzen.nl

