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REDACTIONEEL

Dringend behoefte aan slagvaardige regie

Advertentie

Het is een
oproep aan
het politieke
bedrijf: neem
je verantwoordelijkheid en
lever

Dit redactioneel wordt geschreven als er in Den Haag nog altijd wordt gesleuteld aan een
nieuw kabinet en in Glasgow wordt gedelibereerd over het halen van de in Parijs afgesproken
klimaatdoelen. Het zijn moeizame processen die leiden tot waterige politieke compromissen.
Dat is niet waar de klimaataanpak om vraagt. U leest in deze H2O:
“Natuurlijk waren de recente gebeurtenissen in Wallonië en de Eiffel een wake-up call. Maar
de klimaatadaptatieplannen die een aantal lidstaten naar aanleiding daarvan maken, zijn
reactief - niet proactief.” (Hein Pieper, voorzitter van Europese koepelorganisatie van regionale
en lokale water¬ beheerders EUWMA)
“De publieke en daarmee politieke druk om snel en betaalbaar te bouwen is groot. Dat dit
klimaatbestendig moet gebeuren, geldt nog lang niet als vanzelfsprekend. Gezien het enorme
belang is verplichting absoluut noodzakelijk.” (Toon van der Klugt, dijkgraaf Schieland en de
Krimpenerwaard)
“In de toekomst staan ons vaker extreme weersituaties te wachten, ook in het stroomgebied
van de Maas in Frankrijk, België en Nederland. Zijn we daar klaar voor? Nee! Er is weliswaar
een schat aan informatieve rapporten, maar die bieden te weinig handelingsperspectief.” (Arno
Korsten, emeritus-hoogleraar bestuurskunde)
“Kijk naar de nieuwe klimaatadaptatiestrategie die de Europese Unie pas heeft op gesteld.
De oude dateerde uit 2013, maar daar hebben de meeste lidstaten weinig mee gedaan. Die
hebben een paper opgesteld, dat in de kast gelegd en daarna niks meer ondernomen.” (Pieper)
“Ook het bij elkaar leggen van afzonderlijke plannen aan een ‘watertafel’ – een van de laatste
bewindsdaden van onze Cora – is slechts een optelsom, geen goed samenspelend orkest.”
(Korsten)
De citaten vertellen hetzelfde verhaal: er is dringend behoefte aan slagvaardige, bestuurlijke
regie. Pieper breekt een lans voor een Eurocommissaris voor water. Van der Klugt vraagt
om harde doelafspraken en landelijke regelgeving bij de immense bouwopgaaf tot 2030.
Korsten cum suis pleiten voor een systeemverantwoordelijke, een ‘deltacommissaris voor het
stroomgebied van de Maas’.
Het is een oproep aan het politieke bedrijf: neem je verantwoordelijkheid en lever. En om de
noodzaak te onderstrepen ook een citaat in deze H2O van de enige regisseur die Nederland
wel rijk is, deltacommissaris Peter Glas. Hij zegt over de bouwopgaaf: “We moeten alles op
alles zetten om een ramp voor te blijven en de gevolgen van extreem weer zoveel mogelijk te
beperken.”
Bert Westenbrink
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echte efficiëntie betekent vandaag de dag dat de keuze van
de blowertechnologie precies moet worden aangepast aan de
belastingsprofielen in waterzuiveringsinstallaties. omdat de
belasting bij elk biologisch zuiveringsproces sterk fluctueert, ligt
hier het grootste energiebesparingspotentieel.
met onze performance³-productportfolio, bestaande uit Blower,
Hybrid en turbo, vinden we altijd de meest efficiënte en geschikte
oplossing voor u. met de nieuwe generatie G5plus blowers en
turbo’s kunt u nu nog efficiënter werken. profiteer van tot 30%
energiebesparing! Let’S tALK! we zullen u graag adviseren!
www.aerzen.nl
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‘ER MOET
EEN EURO
COMMISSARIS
VOOR WATER
KOMEN’
TEKST DORINE VAN KESTEREN
FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Hein Pieper werd onlangs
benoemd tot voorzitter
van EUWMA, de E
 uropese
koepelorganisatie van
regionale en lokale water
beheerders. Eerder zat
hij al in de instantie die
de Europese Commissie
adviseert over de besteding
van onderzoeksgelden op
het gebied van klimaatver
andering. De dijkgraaf van
waterschap Rijn en IJssel
over de internationale kant
van water en klimaat.

H
‘ Europa moet de
lidstaten achter
de broek z itten
om op beide
fronten, mitigatie
en adaptatie, in
actie te komen’
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ein Pieper zegt het een paar keer:
weersextremen houden zich niet aan
de landsgrenzen. “In Nederland krijgen we ons water voor een groot deel
uit België, Duitsland en F
 rankrijk.
Ook die landen worden beïnvloed
door het veranderende klimaat, met lage of
juist hoge rivierstanden en een afnemende
waterkwaliteit. Alle maatregelen die zij nemen,
hebben directe gevolgen voor ons land. En dit
geldt niet alleen voor Nederland, maar voor
bijna alle lidstaten. Het zou dus buitengewoon
onverstandig zijn als zij de klimaatproblematiek
ieder voor zich aanpakken.”
Plannen om de klimaatverandering tegen te
gaan en ons beter te wapenen tegen de gevolgen ervan, moeten op Europees niveau tot stand
komen, benadrukt hij. “Klimaatmitigatie is heel
belangrijk: de kraan proberen dicht te draaien.
Maar omdat de kraan nu eenmaal loopt, moeten
we ook dweilen: klimaatadaptatie. Europa moet
de lidstaten achter de broek zitten om op beide
fronten in actie te komen. Daarnaast is Europa
nodig voor een goede afstemming. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat Duitsland zoveel mogelijk
water gaat vasthouden, waardoor Nederland te
weinig krijgt. Of andersom: de sluizen openzet
als er veel neerslag is gevallen, zodat wij worden overspoeld.”

Dit lijkt zo’n open deur.
“Toch gebeurt het in de praktijk nog niet
genoeg. Kijk naar de nieuwe klimaatadaptatie
strategie die de Europese Unie pas heeft opgesteld. De oude dateerde uit 2013, maar daar
hebben de meeste lidstaten weinig mee gedaan.
Die hebben een paper opgesteld, dat in de kast
gelegd en daarna niks meer o
 ndernomen. Of
dat nu komt door een gebrek aan politieke
wil, goede governance of financiële middelen,
het gevolg is dat stukken vruchtbare landbouwgrond veranderen in woestijnen en dat
langdurige regenval zorgt voor overstromingen.
Natuurlijk waren de recente gebeurtenissen in
Wallonië en de Eiffel een wake-up call. Maar
de klimaatadaptatieplannen die een aantal
lidstaten naar aanleiding daarvan maken, zijn
reactief – niet proactief. Dan is het risico dat
het proces weer stokt als de overstromingen >
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wegzakken in het collectieve geheugen.
Ook de waterkwaliteit
vraagt meer en betere
Europese samenwerking.
Ik pleit voor een gezamenlijke aanpak aan de bron,
ofwel: wat niet in het water
komt, hoeft er ook niet uit.
Gevaarlijke stoffen zoals
PFAS en andere opkomen
de stoffen moeten op EUniveau van het stempel
‘zeer zorgwekkend’ worden
voorzien, zodat lozingen in
heel Europa worden verboden. Alleen zo pak je het
volledige stroomgebied van
de rivieren aan en creëer je
een level playing field voor
de industrie.”

Lidstaten hebben nogal
eens de neiging om primair
voor hun eigen belangen te
gaan.
“Dat is het domste wat
ze kunnen doen. We zijn
wederzijds afhankelijk!
Laat ik mijn eigen waterschap even als voorbeeld
nemen. Ons stroomgebied
ligt voor bijna de helft op
Duits grondgebied. Daarom investeren wij veel in
goede afstemming met het
achterland. Soms liggen de
prioriteiten anders en dan
helpt het als er Europese
richtlijnen zijn. Die worden
de standaard, die gaan
boven ieders afzonderlijke
agenda. Dat bedoelde ik net
met de aanjaagfunctie van
Europa.”
Europese leergemeenschap
Eind september werd
Pieper benoemd tot voorzitter van de European Union

of Water Management
Associatons (EUWMA). Deze
koepel beoogt de expertise
op het gebied van waterbeheer in Europa te delen.
Er zijn bijna 9.000 lokale en
regionale organisaties bij
aangesloten, die samen het
water beheren op zo’n 55
miljoen hectare Europees
land. “De vertegenwoordigers van deze organisaties
vergaderen twee tot drie
keer per jaar in een van
de landen. Na afloop gaan
we het veld in, om te zien
hoe het waterbeheer daar
plaatsvindt. Het zijn over
het algemeen kleine organisaties met sterke links
naar boeren, landeigenaren
en gemeentebesturen.
Lokaal en regionaal water
beheer is cruciaal bij de
transitie die we moeten
maken. Deze waterbeheerders kennen de gebieden en
de plaatselijke belangenafwegingen tussen natuur,
landbouw en drinkwater.
Het is hun leefwereld, zij
moeten het waarmaken.”

Het doel is een ‘Europese
leergemeenschap’. In
hoeverre is de aanpak in
pakweg Portugal of Italië
voor ons relevant?
“Landen als Portugal,
Frankrijk, Italië en Spanje
hebben al jaren te m
 aken
met langere periodes van
droogte. Zij hebben bijvoorbeeld hun l andbouw- en
irrigatiebeleid daaraan
aangepast, en daar kunnen wij veel van opsteken.
Andere landen kunnen
weer leren van onze organisatiestructuur. Er is geen

land in Europa – ik durf
wel te stellen in de wereld
– waar het waterbeheer zo
goed is geregeld als hier.
De lokale en regionale
waterbeheerders elders in
Europa hebben vaak weinig
menskracht en middelen.
Ze moeten geld krijgen van
het bestuur van de provincie of deelstaat en met een
beetje pech hecht dat meer
belang aan bijvoorbeeld
onderwijs of infrastructuur.
Dat is totaal anders dan
onze waterschappen, die
beschikken over eigen belastinginkomsten en professionele werkorganisaties.
Zo zijn bij Rijn en IJssel
400 mensen in dienst; over
de Duitse grens praten we
met vrijwillige waterschappen van een man of 11. Ik
bedoel maar.”

Eerder was u expert bij de
Europese Horizon Mission
Board. Wat heeft die club
bereikt?
“Voor de komende 6 jaar
is er 100 miljard euro
aan innovatie- en onderzoeksgeld gereserveerd in
het programma Horizon
Europe. Naar de onderdelen klimaatverandering
en de bijbehorende maatschappelijke transitie gaat
ongeveer 1 miljard euro.
Als Mission Board hebben
wij tegen de Europese
Commissie gezegd: dwing
alle lokale en regionale
overheden in E
 uropa om
voor 2030 klimaatrisicoprofielen op te stellen en
early warning-systemen
in te richten, zorg dat
200 Europese regio’s en

gemeenschappen een goed
klimaatadaptatieplan hebben, waar ze de komende
jaren daadwerkelijk mee
aan de slag gaan. En zorg
dat je dat op 50 plekken niet
doet in de vorm van pilots,
maar op grotere schaal.
Uiteindelijk moet dit leiden
tot een netwerk van kennis
en innovatie in alle 27 lidstaten en in alle klimaatzones. Met dit advies zijn
de werkzaamheden van
de Mission Board voorbij,
het is nu aan de Europese
Commissie.”

‘Bij Rijn en IJssel zijn
400 mensen in dienst;
over de Duitse grens
praten we met vrijwillige
waterschappen van een
man of 11. Ik bedoel maar’
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De Mission Board ging van
start in 2019. Wat gaat dat
allemaal traag.
“Dat is inherent aan de
Europese democratie: er
vindt veel overleg plaats en
klimaat en water moeten
concurreren met andere
urgente vraagstukken. Het
mooie aan Nederland is dat
wij een Deltacommissaris
hebben die zorgt dat onze
waterprogramma’s langjarig blijven lopen en dat
de financiering daarvan is
geborgd. Gezien het belang
van water zou Europa het
ook zo moeten doen: een
eurocommissaris aanstellen voor wie water de enige
prioriteit is, met doorzettingsmacht en financiële
slagkracht. Dan kun je echt
stappen gaan zetten.”
Bij klimaatadaptatiemaatregelen gaat het voor 80
procent over water, zegt u.
“Droogte kun je enigszins
afvlakken door water op
voorraad te houden. Clusterbuien kun je enigszins >
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‘ Niemand kan
voorspellen
waar een
extreme bui
gaat vallen; het
is een soort
Russische
roulette’
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Hein Pieper (1962)
studeerde theologie in
Heerlen. Hij was direc
teur van het Verband
Katholieke Maatschappe
lijke Organisaties en van
het Katholiek Netwerk.
Daarna zat hij voor
het CDA in de Tweede
Kamer. Sinds 2011 is hij
dijkgraaf van waterschap
Rijn en IJssel. Pieper
was tot vorige maand
vicevoorzitter van de
Unie van Waterschappen.

afvlakken door te zorgen
dat het water wordt afgevoerd. Hittestress kun je
enigszins afvlakken met
groen en blauw in steden.
Kortom: het heeft allemaal
te maken met water. Ons
Nederlandse systeem is
geënt op het oude klimaat.
Eeuwenlang wilden we
het water zo snel mogelijk weg hebben. Maar de
ongekende droogte van de
afgelopen jaren heeft ons
doen inzien dat we een deel
van het water ook moeten
vasthouden. Dat leidt tot
een balanceeract tussen de
droogte het hoofd bieden
én voorkomen dat gebieden
bij extreme buien helemaal
onderlopen. En niemand
kan voorspellen waar zo’n
bui gaat vallen; het is een
soort Russische roulette.
Dit jaar kwam na Limburg
Noord-Holland en na
Noord-Holland kwam Fries-

land. Ik ben ervan overtuigd
dat als er een bui van 300
millimeter valt op Schiphol
en omgeving, de schade tot
in de miljarden gaat lopen.”

Hoe kunnen we ons daarop
voorbereiden?
“In 2001 viel er in Kopen
hagen een bui van meer
dan 60 millimeter, die
leidde tot een schade van
1 miljard euro. Toen heeft
de stad een meerjarenplan
gemaakt om buien van deze
omvang te kunnen verwerken. Parken zijn verlaagd
aangelegd zodat die kunnen
fungeren als retentiegebieden, het rioleringsstelsel
is vergroot, klinkers zijn
poreuzer en waterdoorlatender gemaakt… De
uitvoering van al die maatregelen is heel ingenieus
in het bestaande assetmanagement geschoven.
Totale kosten: 20 miljard
euro.”
Politieke tegenstanders
zullen zeggen: een hoop
geld voor een bui die eens
in de paar honderd jaar
valt.
“Ik stoor mij aan statistici
die dat soort dingen zeggen,
omdat het een verkeerd signaal afgeeft. Een voorbeeld.
De Duitse Elbe overstroomde in 2002 na langdurige
regenval. ‘Dit komt eens
in de duizend jaar voor’,
zeiden de deskundigen vervolgens. Dus wat deden de
mensen die daar woonden?
Ze bouwden hun huizen op
precies dezelfde plek terug,

op precies dezelfde manier.
Maar in 2014 viel er een
vergelijkbare bui, met weer
een grote overstroming tot
gevolg. Pas toen bedachten
de inwoners dat het anders
moest.
Communicatie is ontzettend belangrijk om mensen
in beweging te brengen.
In Nordrhein-Westfalen
zijn afgelopen zomer, bij
dezelfde hoeveelheid water,
in het ene dal van de Ahr
honderden doden gevallen
en in het andere geen enkele. Wat was het verschil?
In het eerste dal werden
de mensen gewaarschuwd
via appjes en smsjes, in het
tweede heeft een pater in
het klooster de doodsklok
geluid. Toen wisten de mensen dat er iets ernstigs aan
de hand was, dat ze hun
huizen moesten verlaten.
Nu pleit ik er niet voor om
overal een klooster met
een klok te bouwen, maar
we moeten wel nadenken
over de vorm waarin we
waarschuwingen gieten. Bij
een appje denken mensen
misschien eerder: het zal
wel loslopen. Mogelijk
speelt hierbij ook een rol
dat Duitsland de sirenes
heeft afgeschaft, zodat die
mensen ook niet konden
waarschuwen.”

Klimaatverandering heeft
dus ook een sociale kant.
“Natuurlijk hebben we
technologie, geld, wet
geving en organisatiestructuren nodig, maar zeker ook
een gedragsverandering.

Behalve dat we alles moeten doen om de klimaatverandering tegen te gaan,
moeten we leren leven met
het nieuwe klimaat en ons
ervan bewust zijn dat zich
een ramp kan voordoen.
Dat is, met andere woorden,
het einde van de maakbaarheidsideologie. Concreet
betekent dit dat bijvoorbeeld burgers zich moeten
afvragen of ze op de goede
plek wonen en hun woning
op een slimme manier hebben ingericht, dat boeren
zich moeten afvragen of ze
niet beter kunnen kiezen
voor andere gewassen of
een andere bedrijfslocatie
en dat natuurorganisaties
zich gaan richten op de
planten en dieren van het
nieuwe klimaat.”

Wat kan de overheid doen
om dit tussen de oren te
krijgen?
“Overheden willen graag
ingrijpen en ontzorgen,
maar zij kunnen niet alles
oplossen voor iedereen,
en dat hoeft ook niet.
Het is zaak dat burgers,
bedrijven en het maatschappelijk middenveld zelf
hun verantwoordelijkheid
nemen. Dan zul je zien dat
er onverwachte krachten en
creativiteit loskomen in de
samenleving. In de katholieke traditie noemen we
dit het bonum commune:
dat wat goed is voor ieder.
Daaraan kan en moet iedereen een bijdrage leveren –
en dat besef zijn we helaas
een beetje kwijtgeraakt.”•
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‘WANNEER MIJN WERK
WEGVALT, HEBBEN WE
EEN PROBLEEM’

Geert Lantinga (34), specialist
werktuigbouwkunde Waterschap Drents
Overijsselse Delta (WDODelta)
Locatie: de waterzuiveringsinstallatie
van Wetterskip Fryslân vlakbij zijn huis

YOUNG WATERPROFESSIONALS

‘ Ik ben ervan overtuigd dat als er een bui van
300 millimeter valt op Schiphol en omgeving,
de schade tot in de miljarden gaat lopen’

WIE

WAAR

Niet alle vakken konden de
Havo-scholier Geert Lantinga boeien.
“Ik onthoud vooral wat me interesseert.” Zijn vader - een echte doener
met wie hij samen oldtimers restaureerde – suggereerde om na de
derde klas over te stappen naar een
mbo-opleiding werktuigbouwkunde.
“Een gouden greep. Productietechniek
als snijden, knippen, lassen, draaien,
frezen, metaalbewerkingen in alle
vormen en het maken van berekeningen. Het was allemaal super-leerzaam. Met m’n Havo-kennis was ook
wiskunde goed te doen.”
Met mbo- én hbo-diploma’s op zak
en na een paar maanden reizen door
Nieuw-Zeeland, kwam hij terecht
bij een kunststof recyclingbedrijf in
Sneek, ging er wonen, samen met zijn
vrouw die hij in deze periode had leren
kennen. Later volgden banen in de
machinebouw en boarding equipment
voor luxe jachten. “Superjachten voor
de superrijken die steeds grotere,
mooiere, luxueuzere schepen wilden.
Dat ging me tegenstaan. Bovendien
verlies je je creativiteit wanneer
zoveel tijd opgaat aan de kleinste

“De rioolwaterzuiveringsinstallatie in
Joure, vlak bij mijn huis. Gezien vanaf
het dak van mijn camper. Dit is het
gebied van het Wetterskip Fryslân,
het laat precies zien waar ik in mijn
werk mee bezig ben. De rioolwaterzuiveringsinstallatie loost het schone
water op het oppervlaktewater in de
omgeving waar ik woon en waar ik
geregeld ga kanoën en zeilen. Schoon
oppervlaktewater is cruciaal voor een
veilige woon- en leefomgeving. Zo zie
je in één oogopslag het nut van het
goed functioneren van zo’n installatie.
Wanneer mijn werk wegvalt, hebben
we een probleem.”
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TEKST BARBARA SCHILPEROORT

details.” Een vriend wees hem op de
vacature van specialist werktuigbouwkunde bij WDODelta.
“Bij WDODelta ging een wereld voor
me open. Ik had weinig idee van wat
een waterschap doet. Geen voorstelling van al die leidingen die ondergronds liggen. Nu ben ik nog medior,
via een assessment heb ik bewezen
dat ik een senior-functie aankan, een
speciaal leertraject moet me daar
brengen. Ik werk aan renovatieprojecten en nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties en rioolgemalen,
maak in grote lijnen de ontwerpen
die externe partijen vervolgens tot in
detail uitwerken. Ik toets of ze voldoen
aan alle eisen en wensen van ons
waterschap. Geweldig werk!”

(TOEKOMST)DROOM
“Ik wil senior worden. Meewerken aan
energietransities. Verder bijdragen
aan schoon water en de s amenleving.
Ook, ooit, verder kijken dan mijn
eigen huisje, boompje, beestje. Al
heb ik nog geen idee hoe ik dat zal
invullen.” Kortom, ambities genoeg.
“Tegelijkertijd moet je op een gegeven
moment ook kunnen zeggen: ik wil
gewoon doen wat ik doe. En dat góed
doen.” •
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KLIMAATBESTENDIG BOUWEN

TEKST HANS OERLEMANS
FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

M
Elke schop in de grond moet voortaan
klimaatbestendig zijn, schrijft
deltacommissaris Peter Glas in
zijn recente advies Woningbouw en
Klimaatadaptatie aan de ministeries
van Binnenlandse Zaken en
Infrastructuur en Waterstaat. En ook:
bij ruimtelijke plannen dient eerst
en vooral water sturend te zijn. Wat
betekent dit voor de bouw van 900.000
woningen tot 2030?

De keermuur met
daarop woningen in de
wijk Westergouwe
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ochten door extreme regenval
elders straten al blank staan,
dan houden de bewoners in de
nieuwe wijk Westergouwe bij
Gouda nog lang droge voeten.
Alle woningen krijgen een verhoogd vloerniveau van ruim een meter. Mocht
de dijk langs de Hollandse IJssel onverhoopt
breken, dan wordt de vloedgolf geremd door
een zware keermuur. De buitenste rij woningen
staan op deze stenen kade.
Westergouwe (circa 4.000 woningen) verdient
volgens bestuurders en ontwikkelaars het predicaat klimaatadaptief. De bouwlocatie ligt in
de Zuidplaspolder (-6 m) met een slappe veen/
kleibodem. En ook nog eens begrensd door de
veel hoger gelegen Hollandse IJssel. Was het
wel zo slim om juist hier een nieuwe wijk te
plannen?
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard adviseerde aanvankelijk
negatief en hield lang voet bij stuk. Dijkgraaf
Toon van der Klugt: “Het Rijk heeft uiteindelijk
besloten er wel te laten bouwen op voorwaarde
dat aan al onze waterstaatkundige bezwaren
tegemoet wordt gekomen. Extra kosten >
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KLIMAATBESTENDIG BOUWEN
Foto Frank Diemel

Toon van der Klugt

Alex Hekman

Agnes van Zoelen

komen ten laste van het project. Het
heeft geresulteerd in een integraal
plan voor de waterhuishouding met
een veelheid aan eisen en randvoorwaarden. Bouwen in moeilijk gebied
kan dus wel, maar is duur en de praktijk laat nu al zien dat je er na aanleg
werk aan houdt.”
Een kwart van Westergouwe zal
bestaan uit water. Hevige en langduri
ge regenval kan dagenlang worden
gebufferd, zonder dat woningen of
voorzieningen gevaar lopen. Het overtollige water wordt vastgehouden tot
het gedoseerd kan worden afgevoerd.
Om bodemdaling te minimaliseren
wordt de bouwlocatie voorbelast en
opgehoogd met een dik pakket zand.
Alle voorzorgen en maatregelen samen
moeten genoeg zijn om c alamiteiten
te voorkomen. Overigens gaat de
gemeente Zuidplas in dezelfde laaggelegen polder vanaf 2024 bouwen aan
een nieuw dorp met 8.000 woningen.
Zorgplicht gemeente
Peter Glas bepleit in zijn advies aan de
ministeries voor ‘landelijke uitgangspunten, doelen en prestatieafspraken’
en voor een ‘generieke landelijke
maatlat’. Daar is grote behoefte aan,
vindt ook Alex Hekman, business
director Water van ingenieursadviesbureau Sweco. “Per gemeente worden

nu andere eisen gesteld, wat zorgt
voor onduidelijkheid bij ontwikkelaars,
bouwers en kopers. Hoever willen we
gaan om hittestress te voorkomen of
om extreme neerslag op te vangen?
Hoever gaat de zorgplicht van gemeenten om droogteschade aan tuinen en
funderingen te voorkomen?”
Zonder landelijke normen ontstaat er
ongelijkheid. De ene gemeente biedt
bewoners meer bescherming dan de
andere, wat invloed kan hebben op
de woningwaarde. Bovendien zijn de
ontwikkelaars en bouwers van vandaag niet de beheerders en belanghebbenden (bewoners) van morgen.
Een bouwlocatie optimaal benutten
voor maximaal rendement botst met
adaptief bouwen met het oog op water
veiligheid. Dat vraagt om landelijke
sturing.
Zuidplas en Achterhoek
Is een uniforme set afspraken wel
werkbaar? Klimaatadaptief bouwen
in de Achterhoek stelt toch andere
eisen dan in de Zuidplaspolder? “De
manier van bouwen verschilt per
ondergrond”, zegt Hekman. “Maar het
minimale beschermingsniveau kan wel
overal hetzelfde zijn. Wil je een bui van
100 mm in twee uur tijd opvangen in
een gebied met een slecht infiltrerende
kleibodem, dan is er ruimte nodig om
water tijdelijk te bergen. In hellende
gebieden moet je denken aan het remmen van de afstroming. De maatregelen zijn anders, maar in beide gevallen
hebben bewoners de zekerheid dat er
tot 100 mm geen water in de woning
staat. Als het rijk landelijk stuurt op
minimale doelen, kan dat lokaal worden uitgewerkt in maatregelen.”
Dijkgraaf Van der Klugt zit op dezelfde
lijn en pleit voor harde doelafspraken
in landelijke regelgeving. “De publieke
en daarmee politieke druk om snel en
betaalbaar te bouwen is groot. Dat dit
klimaatbestendig moet gebeuren, geldt
nog lang niet als vanzelfsprekend. Ge-

‘ALLES OP ALLES ZETTEN OM RAMP TE VOORKOMEN’

‘Als het rijk landelijk
stuurt op minimale
doelen, kan dat lokaal
worden uitgewerkt in
maatregelen’
zien het enorme belang is verplichting
absoluut noodzakelijk. Je moet kijken
naar alle klimaateffecten: extreme
buien, zeespiegelstijging, droogte en
hitte. En naar de staat van de bodem.
Hoe zit het met bodemdaling en kwel?
Dat moet een zwaarwegende factor
zijn bij de locatiekeuze en inrichting.”
In Zuid-Holland is op initiatief van de
provincie het convenant Klimaatadaptief Bouwen vastgesteld en inmiddels
ondertekend door alle waterschappen,
een groeiend aantal gemeenten, bouwbedrijven en ingenieursbureaus. Van
der Klugt: “Alle lof voor de provincie.
In dit convenant staat precies wat we
willen bereiken. Hoe? Dat stel je per
locatie vast. Het convenant werkt, zoals we zien bij de ontwikkeling van het
Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder. Alle
tot nu toe betrokken partijen onderschrijven het. Zo zijn er ook landelijke
doelen te formuleren. Het creëert een
level playing field en daagt ontwikkelaars en bouwers uit om aan innovatieve oplossingen te werken.”
Ja, mits
Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard staat vooralsnog
positief tegenover de plannen voor de
bouw van het Vijfde Dorp (8.000 woningen) in de gemeente Zuidplas.
“Hier wordt nadrukkelijk gekozen voor
planontwikkeling vanuit het watersysteem en de bodem”, stelt verantwoor-

De keermuur van Westergouwe

delijk bestuurder Agnes van Zoelen.
“Met de komst van het dorp verandert
de normering van de huidige dijken
niet. Zij zijn al verantwoordelijk voor
de veiligheid van een groot deel van
de zuidelijke Randstad. De bouwlocaties liggen op de hoogste en stevigste
plekken binnen het plangebied. Voor
ons bieden de plannen de kans om het
gebrekkige watersysteem robuuster
en eenvoudiger te maken. En om kwel
en bodemdaling te minimaliseren. Op
basis van de hoofdlijnen hebben wij ‘ja,
mits’ gezegd. Het is nu zaak dat onze
voorwaarden worden uitgewerkt en
meegenomen bij de verdere planvorming. Ontwerpen die daar niet aan
voldoen, keuren we af.”
Buiten de Randstad
De scenario’s voor de gevolgen van
klimaatverandering na 2050 lopen
nogal uiteen. Hoe ga je als ontwerper
om met toekomstige ontwikkelingen
waarvan aard en omvang onzeker
zijn? Hekman: “Door ruimte vrij te
houden en flexibiliteit in te bouwen
om onvoorziene effecten op te kunnen
vangen. Ruimte voor dijkversterking of
waterberging. Daarvoor moet je vooraf
gereserveerde gronden eenvoudig
kunnen herbestemmen. Als we nu alles volbouwen, zetten we toekomstige
generaties klem.”
“Wat mij betreft, begint het met de
principiële keuze om niet tweederde
NR 10 NOVEMBER 2021

Starters zijn de grootste
‘slachtoffers’ van de
woningcrisis. Maar als bij
de enorme bouwopgave
foute beslissingen worden
genomen, zouden zij en
hun kinderen later op
nieuw slachtoffer kunnen
worden, maar dan van de
klimaatcrisis. Deltacom
missaris Peter Glas roept
op zo te bouwen (‘het nieu
we normaal’) dat we niet
overvallen worden door de
gevolgen van klimaatver
andering met hoge extra
kosten, materiele schade
en menselijk leed.
De ministeries van Binnen
landse Zaken en Infra
structuur en Waterstaat
hebben de deltacommis
saris advies gevraagd over
woningbouw en klimaat
adaptatie. Op 1 september
antwoordde Peter Glas
met een adviesbrief op
hoofdlijnen. Later dit jaar
volgt een gedetailleerd
advies over de gevolgen

op lange termijn van de
klimaatverandering en
zeespiegelstijging voor de
woningbouw.
“We moeten alles op alles
zetten om een ramp voor
te blijven en de gevolgen
van extreem weer zoveel
mogelijk te beperken”,
schrijft Glas. Dit heeft
consequenties voor waar
en hoe wordt gebouwd.
Vroeg in de ontwikkeling
van een bouwlocatie moet
er zicht zijn op de kwets
baarheid voor waterover
last, overstromingen, hitte
en droogte. Dan dient de
vraag te worden gesteld
welke risiconiveaus aan
vaardbaar zijn.
Huizen op palen
Innovatief bouwen is vol
gens de deltacommissaris
noodzaak in de laagste
delen van het land waar
sprake is van bodemdaling,
ongelijkmatige zetting en
in de toekomst ook van

van de geplande bouwopgave in laag
Nederland te realiseren. Ik vind het
naïef om te denken dat alle bouwplannen in west-Nederland altijd
veilig kunnen zijn voor zeespiegel
stijging, bij welk scenario dan ook.
Wij Nederlanders zijn geneigd voor
elk waterprobleem een oplossing te
bedenken en daar zijn we heel erg
goed in. Maar dat is ook een valkuil.
Natuurlijk kun je overal bouwlocaties
ontwikkelen, maar is het verstandig?
Het grenst aan overmoed om erop te
vertrouwen dat we klimaatverandering
in alle gevallen en tot in de volgende
eeuw met maatregelen kunnen pareren.”
“Gelukkig is er nog tijd voor verantwoorde keuzes. Laten we in de Randstad bouwen wat noodzakelijk is, maar

hogere grondwaterstanden.
‘Drijvend wonen, wonen op
palen, ophogen met lichte
materialen of bouwen
zonder kruipruimte kunnen
alternatieven zijn.’
De meerkosten van kli
maatadaptief bouwen kun
nen aanzienlijk zijn en per
locatie sterk verschillen.
Maar nu te weinig doen,
leidt later tot nog hogere
kosten aan schadeherstel
en het alsnog nemen van
maatregelen, aldus Glas.
Door klimaatadaptatie van
af de tekentafel mee te ne
men in het ontwerp blijven
de kosten mogelijk beperkt.
Maatregelen kunnen meer
dere doelen dienen (recrea
tie, natuur). Woningbouw
kan zelfs de nodige extra
middelen genereren om de
slechte waterhuishouding
in een gebied te verbete
ren. Blijft de vraag wie de
extra kosten gaat betalen:
overheid, ontwikkelaars en/
of bewoners.

de bouwopgave van nu gebruiken om
een eerste stap te maken in de transitie naar een evenwichtiger verdeling
van de verstedelijking over het land.
De tegenwerping dat daar niet op te
sturen valt, duidt in mijn ogen vooral
op te weinig leiderschap.”
Van der Klugt: “Nederland is gematigd
weer gewend. We zullen ons moeten
instellen op frequente weersextremen.
Dan redden we het niet met het opvoeren van de bergings- en pompcapaciteit van de waterschappen. Het vraagt
om extra ruimte op publieke én private
gronden. Wateroverlast, maar ook
watertekort was altijd al een restrisico
voor burgers en bedrijven. Dat gaan we
vaker en in heviger mate meemaken.
Nederland is er niet op ingericht en de
mensen zijn er niet op bedacht.”•
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COLUMN
Läckeby warmtewisselaars: recuperatie en
hergebruik van water en energie

WE ZIJN ZE,
EN ZE DOEN HET
BEST GOED

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

GEA komt naar u toe!
Test de nr.1 decanter voor
slibontwatering

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.

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

Maak nu een testafspraak:
E: Steven.deBoer@gea.com
M: +31 6 2112 8190

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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HARRIE TIMMER

M

opperen is heerlijk. Bijvoorbeeld dat er in de
waterwereld eindeloos wordt
afgestemd. Het befaamde polderen. Werkverschaffing voor hoger
opgeleiden heb ik het wel eens
genoemd. Het is verwonderlijk dat
in het onoverzichtelijk oerwoud van
overleggen en adviescommissies
van het delta-dinges programma
af en toe ook nog een besluit valt.
Dat daar vervolgens echte acties uit
volgen is nog verwonderlijker, en
dat er per saldo zelfs doelen worden
gehaald is een mirakel.
Maar het gemopper is niet altijd terecht. Er gaat erg veel goed. Dat zie
je terug op sociale media. Twitter is
de thermometer van het ‘gesundes
Volksempfinden’. Veel berichten
zijn wat bozig en volgen een vast
patroon: er is iets mis en ‘ze’, veelal
overheden of instanties, hadden dat
moeten voorkomen, want ‘ze’ hadden kunnen weten dat het misging,
dat ziet een kind, ik zeg het al jaren,
stommerds, etc…
Wij, de lezers van H2O, zijn op
watergebied die ‘ze’. En ‘ze’ deden
het best goed in de sociale media.
Er was bijvoorbeeld een zekere
trots dat in Limburg afgelopen
zomer een echte ramp is voor
komen. En terecht. Onze complexe
NR 10 NOVEMBER 2021

samenwerking
van taakgerichte
uitvoeringsorganisaties, kennisinstituten, overheden en
verantwoordelijke
bestuurders werkt
blijkbaar toch.
Het Deltaplan, het
Deltaprogramma, Ruimte voor de
Rivier inclusief de miljarden van
het visionaire Deltafonds. Per saldo
doet het wat het moet doen.
Dit is iets om trots op te zijn.
Structureel 30 tot 50 jaar vooruitdenken en geld apart zetten om de
noodzakelijke investeringen te doen
rond klimaatverandering is mondiaal uniek. Gecoördineerd dijken
tijdig op hoogte hebben en rivieren
verruimen is uniek. Programma’s
versnellen als het te langzaam gaat
(Crisis- en herstelwet) is uniek.
Geruisloos en onzichtbaar wordt
Nederland ontzorgd.
Scenario’s over verzilting van de
rivieren in 2050 zijn nu al vertaald in
projecten. Het drinkwaterbedrijf van
Rotterdam past Biesboschbekkens
aan om meer en sneller water te
kunnen innemen bij een grilligere
afvoer van de Maas, en via de slimme ingrepen in het hoofdwatersysteem voorkomen we verzilting van

Taai en saai, maar het zet
uiteindelijk kwalitatief
gecertificeerde zoden
aan de dijk
de Lekmonding en het IJsselmeer.
Nog onzichtbaarder zijn de commissies die bijvoorbeeld de NEN
3650/3651 herzien over eisen aan
pijpleidingen in waterkeringen. Taai
en saai, maar het zet uiteindelijk
kwalitatief gecertificeerde zoden
aan de dijk. Nuttig en belangrijk.
Dat dit structureel goed geregeld
is, valt pas op als je in New Orleans
na de orkaan Katrina Amerikanen
ziet ploeteren met Nederlandstalige
dijksterkte-software met een spiekbriefje ernaast. Dat hebben ‘ze’ dan
toch maar mooi gedaan. Applausje
voor jezelf!
Harrie Timmer is geohydroloog
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DIVERSITEIT
IN DE WATERSECTOR

DEEL 3

‘ JE MIST VEEL
TALENT ALS
JE MENSEN
UITSLUIT’

In de watersector zijn niet
alleen vrouwen onderver
tegenwoordigd. Mensen met
een migratie-achtergrond
zijn er nog minder. Etnisch-
culturele diversiteit staat niet
bovenaan de agenda in de
waterwereld. Nog niet ten
minste, want het diversiteits
bewustzijn groeit.

Margot Kwee

Anusha Sanjeev
Mehta

Hélène Sapulete

‘D

‘De watersector heeft de
komende jaren heel veel
talent nodig. Het watervraagstuk is een van de
grootste uitdagingen voor
de toekomst. Het is niet
slim om een deel van de mensen op
de arbeidsmarkt bewust of onbewust
uit te sluiten.’ Voor Margot Kwee,
trainee strategie en omgevingsmanagement bij waterbedrijf Dunea,
staat het belang van diversiteit als
een paal boven water. Ze heeft zelf
Indonesisch-Nederlandse wortels
en zet zich in voor meer diversiteit
in de watersector. Ze is een van de
initiatiefnemers van de ‘KNW Inspiratie Lunches’ over dit thema.
Aan de eerste (online) bijeenkomst,
op 7 oktober, deden 14 personen
mee. Kwee: “Het doel is om mensen
die zich binnen de watersector willen
inzetten voor diversiteit met elkaar
in contact te brengen. Samen sta je
sterker. De watersector is best een
conservatieve sector, die niet zo van
aanpassen en veranderen houdt.

TEKST CORIEN LAMBREGTSE
BEELD ISTOCK

Hopelijk kunnen we samen bereiken
dat de sector inclusiever en diverser
wordt.”
Kwee vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. “De watersector
zou een goede afspiegeling van de
maatschappij moeten zijn. Het moet
niet uitmaken of je man of vrouw
bent, of welke etnisch-culturele
achtergrond je hebt. Kijk alleen naar
wat iemand kan en welke kwaliteiten
hij of zij meebrengt. Maar steek dan
ook energie in het aantrekken van
diverse talent. Want op dit moment
voelen veel mensen zich niet aangesproken door ‘witte’ organisaties of
ze k
 unnen die organisaties überhaupt
niet vinden.”
Diversiteit maakt organisaties en
oplossingen beter. Daar is Kwee van
overtuigd. “Een diverse organisatie is
adaptiever en kan beter inspelen op
toekomstige ontwikkelingen.” Diversiteit begint volgens haar met inclusiviteit. “Een inclusieve organisatie staat
open voor verschillen en verwelkomt
verschillende perspectieven. Een
organisatie die inclusief is, wordt
vanzelf ook diverser.”
Verandering
Een van de organisaties in de watersector die diversiteit al hoog in het
vaandel heeft staan, is het Netherlands Water Partnership (NWP).
NWP is het netwerk van Nederlandse
organisaties en bedrijven die zich

wereldwijd inzetten voor toekomst
bestendige en impactvolle oplossingen op het gebied van water. Bij het
NWP werken verschillende mensen
met andere etnisch-culturele achter
gronden, onder wie projectleider
Anusha Sanjeev Mehta. Ze is van
Indiase afkomst, studeerde Geografie
in het Verenigd Koninkrijk en vervolgens Land en Water Management aan
de Wageningen Universiteit. Ze deed
haar stage bij het NWP en kreeg er
vervolgens een baan als projectleider,
onder meer voor India en Myanmar.
Mehta herkent het beeld dat de
watersector gedomineerd wordt door
witte mannen van rond de 50. Maar ze
ziet ook dat dit beeld langzaam begint
te veranderen, met name bij onderzoeksinstituten en bedrijven die zich
op wereldwijde business richten. “Dat
soort organisaties is al veel diverser
dan de rest van de sector. Dat geeft
hoop.”
Ze vindt diversiteit binnen organisaties
heel belangrijk, maar is ook voorzichtig
om het erover te hebben, juist omdat
haar positie nog kwetsbaar is. “Mijn
Nederlands is na vier jaar nog niet zo
goed als van iemand die z’n leven lang
Nederlands spreekt. Dat is een barrière. Daarnaast heb ik een visum nodig
om in Nederland te kunnen blijven werken. Het NWP heeft de moeite gedaan
om een visum voor mij te regelen, het
is de vraag of een andere organisatie
die moeite ook wil doen.”
NR 10 NOVEMBER 2021

‘Ik zie organisaties
als een ecosysteem.
Vergelijk het met
een bos. Het is
heel belangrijk om
diversiteit in een bos
te hebben’
Meerwaarde
Ze is ervan overtuigd dat etnisch-
culturele diversiteit meerwaarde
heeft. Ook voor organisaties die louter
regionaal gericht zijn, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven.
“Nederland is een land met een grote
etnisch-culturele diversiteit. Elke
organisatie heeft met die verschillen
te maken. Een organisatie die de
maatschappij weerspiegelt, kan beter
inspelen op verschillen tussen mensen en begrijpt beter waarom mensen
doen wat ze doen.”
Bovendien maakt diversiteit een organisatie sterker, zeg ze. “Ik zie organisaties als een ecosysteem. Vergelijk
het met een bos. Het is heel belangrijk om diversiteit in een bos te hebben. Zou je allemaal dezelfde bomen
hebben, dan is het bos kwetsbaar. Je
hebt verschillende soorten bomen,
planten, insecten, dieren en vogels
nodig om het bos gezond te houden.
Zo werkt het ook met organisaties. Als
de mensen in een organisatie allemaal op elkaar lijken en op dezelfde
manier denken en handelen, blijft

alles hetzelfde. Dan kom je niet tot
nieuwe ideeën en oplossingen, terwijl
we voor de toekomst heel hard innovatieve, duurzame oplossingen nodig
hebben.”
Ze hoopt dat steeds meer mensen
zich in de sector gaan inzetten voor
diversiteit. “Je hebt op elk niveau in
een organisatie mensen nodig die zich
daar hard voor maken en ongelijkheid
bespreekbaar maken. Discriminatie
gebeurt niet zozeer bewust, maar
vooral vaak onbewust. Ik heb zelf
gemerkt hoe belangrijk het is om
leidinggevenden te hebben die achter
je staan.” Ze weet zeker dat de inzet
voor diversiteit loont: “Organisaties
die daadwerkelijk laten zien dat ze diversiteit belangrijk vinden en mensen
met een andere achtergrond gelijke
kansen bieden, spreken daarmee
zeker een bredere groep potentiële
werknemers aan. Diversiteit levert
organisaties ook wat dat betreft meerwaarde op.”
Haar collega Hélène Sapulete, mana
gementassistent bij NWP, heeft een
Moluks-Nederlandse achtergrond.
“Ik ben in Nederland geboren en heb
nooit de ervaring gehad dat ik gediscrimineerd ben, maar het NWP is
dan ook een heel open organisatie. Er
werken hier veel mensen met verschillende achtergronden. Hoe dat bij
andere organisaties zit, weet ik eigenlijk niet precies. Mijn beeld is wel dat
de sector diverser kan. Bij vergaderingen zie ik sowieso meer mannen dan
vrouwen, maar is het nog zeldzamer
dat er iemand van kleur bij is.”
Voor Sapulete is diversiteit een
kwestie van moraliteit én gezond
verstand. “Iedereen die in Nederland
woont, hoort erbij. Heel veel mensen
in Nederland hebben een andere
etnisch-culturele achtergrond. Als je
die uitsluit, mis je heel veel talent. Dat
moet je toch niet willen?”•
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Hoogstandje

H

O

p het terrein van energie- en hergebruikbedrijf
HVC in Dordrecht wordt naast de slibverwerkingsinstallatie een proeffabriek gebouwd. De
reactors staan, de behuizing wordt geplaatst. Het is
een bijzonder project, in de proeffabriek worden vetzuurrijke afvalwaterstromen gebruikt voor de voeding
van de bacteriën in het actiefslib die het natuurlijke
biopolymeer PHBV ‘produceren’. In de installatie
worden de procesomstandigheden zo aangepast dat
de bacteriën niet groeien, maar de vetzuren in de vorm
van PHBV opslaan als een soort energiereserve.
Dit natuurlijke biopolymeer, behorend tot de familie
van de polyhydroxyalkanoaten (PHA’s), is beter afbreekbaar dan de huidige bioplastics die op de markt
zijn, vertelt Leon Korving. Hij is namens de 5 betrokken waterschappen Brabantse Delta, De Dommel,
Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân lid van het managementteam van het PHA2USE
project, dat verder bestaat uit het Friese bedrijf
Paques Biomaterials, kenniscentrum STOWA en HVC.
De bouw van de proeffabriek volgt op een pilotopstelling in Leeuwarden, waarin al 18 kilo PHBV is gemaakt. Deze productie wordt door een aantal bedrijven
getest op verschillende commerciële toepassingen.
Die zijn er volop, vooral in de agrosector: oplosbare
zaai- en plantbakjes, landbouwfolie dat afbreekt na
onderploegen maar ook afbreekbare gewichten voor
de vissport. De Delfste start-up Basilisk gaat het
biopolymeer testen in de nieuwe en gepatenteerde
technologie om beton ‘zelf helend’ te maken.
De proeffabriek in Dordrecht is een nieuwe stap op
weg naar commerciële productie. Als de installatie
draait, wordt in een jaar na het proces van voeden,
ontwateren en drogen 2,5 ton PHA-rijke biomassa
gemaakt, vertelt Korving. Met die productie kunnen
de initiatiefnemers bedrijven bedienen die het bio
polymeer willen testen. “Als deze installatie succesvol is en we hebben laten zien dat er markt voor is
en dat de kwaliteit die we maken ook past bij wat de
afnemers willen hebben, dan willen we de stap naar
commerciële productie gaan maken. Dan denken
we aan 2.000 tot 6.000 ton bioplastics per jaar.”
Voor waterschappen is de commerciële productie
interessant, want het is veel aantrekkelijker om bio
plastics uit rioolslib te maken dan bijvoorbeeld biogas,
aldus Korving. “De waarde van bioplastics is veel groter dan van energie, dan heb je het over een factor 10.”

EEN FABRIEK
VOOR BIOPLASTIC
PRODUCERENDE
SLIBBACTERIËN
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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Arno Korsten:
‘Een ligt een schat
aan rapporten,
maar die bieden
geen handelings
perspectief’
Foto Hub Gielissen

Korsten: “In de toekomst staan
ons vaker extreme weersituaties te
wachten, ook in het stroomgebied
van de Maas in Frankrijk, België en
Nederland. Zijn we daar klaar voor?
Nee! Er is weliswaar een schat aan
informatieve rapporten, maar die bieden te weinig handelingsperspectief.
Zeker, de situatie in het stroomgebied
is verbeterd, mede door de nieuwe
opvangbekkens. Maar dit blijkt niet
voldoende. Hoe kon het afgelopen
zomer zo misgaan in Limburg?

VERSNIPPERING
De aanloop duidde al op versnippering
in de taken en verantwoordelijkheden
en op wegkijken. Monitoringgegevens
over de wateroverlast in het Geulgebied in mei en juni kwamen te laat aan
bij de burgemeesters van Valkenburg
en Meerssen. Er was geen overzicht
over de komst van zoveel Maaswater
en de actuele en te verwachten water-
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GEZOCHT: REGISSEUR
VOOR HET STROOMGEBIED
VAN DE MAAS
Half juli zorgde extreme regenval voor overstromingen in het hele
stroomgebied van de Maas. Geulen en beken traden buiten hun oevers,
de rivier voerde een recordhoeveelheid water af. De grootste ravage werd
aangericht in Duitsland en België, maar ook in Limburg was de schade
groot. Arno Korsten, emeritus hoogleraar bestuurskunde en (voormalig)
lid van vele adviesorganen op het gebied van waterveiligheid, bestuur en
politiek, luidt samen met collega’s de noodklok: het ontbreekt aan over
zicht, aanspreekbaarheid en regie in het Maasgebied.

standen. In Bunde en Geulle was niet
duidelijk wie verantwoordelijk was
voor het schoonhouden van de sifon
die de Geul onder het Julianakanaal
door leidt. En wie wist waar de duiker
verderop lag en of die schoon was? De
gepensioneerde kantonnier wel, maar
die bereikte niet de juiste persoon.
Ook rond het volgens inwoners gestegen grondwaterpeil nabij Bunde nam
niemand verantwoordelijkheid.
De provincie, Rijkswaterstaat, het
waterschap, niemand wierp zich op
als eigenaar van het probleem.

PREVENTIE
Dat stemt niet optimistisch voor preventie in de toekomst. Elke organisatie
laat de eigen rol bij de wateroverlast
evalueren. Het waterschap ontvouwde
een heel programma aan aandachtspunten. Het project Grensmaas ontwerpt plannen om Maastricht veiliger
te maken – maar daarin telt Bunde al
niet meer mee. De gemeente Meerssen, waarin Bunde en Geulle liggen,
gaat scenario’s opstellen om de kans

op zo’n wateroverlast te verminderen.
Maar tot nu toe heeft geen enkele
actor een voorstel gedaan om scenario’s en maatregelen op te stellen voor
het héle Geulgebied.
Kan de minister van Infrastructuur
& Waterstaat actiever worden als
systeemverantwoordelijke, samen
met de bewindspersoon van Klimaat
en straks wellicht van Ruimtelijke
Ordening? Ik heb er geen vertrouwen
in: wéér een nieuw meerjarenplan of
een nieuw programma Integraal R
 ivier
Management. Dat zijn documenten die
traag ontstaan, onvoldoende urgentie
uitdrukken en de koers niet uitwerken
in een actieplan. Ook het bij elkaar
leggen van afzonderlijke plannen aan
een ‘watertafel’ – een van de laatste
bewindsdaden van onze Cora – is
slechts een optelsom, geen goed
samenspelend orkest.

SYSTEEMVERANTWOORDELIJKE
Samen met de hoogleraren die mijn
notitie (zie kader, red) steunen kom
ik tot de conclusie: we hebben een

Juli 2021: hoogwater in Maastricht

systeemverantwoordelijke nodig. Iets
of iemand die overzicht heeft over
wie wat doet – of juist niet doet. Die
integrale scenario’s met handelingsperspectieven laat opstellen en de uitvoering regisseert. Die aanspreekpunt
is voor overheden, voor onderzoekers
én voor burgers die hun lokale kennis
willen melden. Zo’n systeemverantwoordelijke moet als denktank de
vragen stellen die de afzonderlijke
actoren uit het beleidsnetwerk op het
vlak van water, klimaat, ruimtelijke
ordening en energietransitie ten aanzien van de Maaszone wellicht over
het hoofd dreigen te zien.
Noem het een Deltacommissaris voor
de Maas en zijn stroomgebied. De
landelijke Deltacommissaris heeft zich
inmiddels een positie verworven. Er is
een wettelijke basis, er ligt een Delta
programma, de commissaris geniet
prestige en weet de minister en het
parlement te vinden. Maar hij heeft
het hele land in portefeuille en kan
de Maas niet de aandacht geven die
noodzakelijk is. Er is een DeltacomNR 10 NOVEMBER 2021

missaris nodig voor het stroomgebied
van de Maas.

DELTACOMMISSARIS VOOR HET
MAASGEBIED
Zo’n Maas-commissaris moet internationaal kunnen kijken, inventariseren en overleggen. Hij moet overzicht
hebben over alle initiatieven, die bij
elkaar brengen en afwegen. Koers uitzetten, en komen tot samenhangende
oplossingen voor extremere omstandigheden dan zomer 2021. Dat is: voor
zeer veel meer water door de rivier,
zijriviertjes en beken, én voor extreme
droogte.
De functionaris moet de regie tactisch
en operationeel vormgeven en deel
belangen overstijgen. Hij of zij koppelt
een integrale visie aan uitvoeringscapaciteit en slagkracht. En heeft
dus ook toegang tot de financier (de
minister).
Het moet ook iemand zijn die gekend
en benaderbaar is, een aanspreekpunt voor het gebied. Want nu weten
burgers niet waar ze terecht kunnen

en worden ze van het kastje naar de
muur gestuurd.
Om met de filosoof Jürgen Habermas
te eindigen: de systeemwereld van
de technici en instituties moet weer
verbonden worden met de leefwereld
van burgers. Die nemen geen genoegen meer met kansberekeningen van
hoogwater eens per 100 of 150 jaar
of een ander getal. Er is een samen
hangend en gedragen actieplan nodig
voor de Maas en al die beken en
geulen.”•
Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten schreef een
uitgebreide brief (notitie) over dit onderwerp aan
de commissaris van de Koning in Limburg.
De brief werd medeondertekend door acht
collega’s uit het veld van bestuurskunde, politiek
en wetgeving. Zie www.arnokorsten.nl/varia
onder actueel.

Reageren? Ideeën? Ga naar
h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie.
Of wilt u iets zeggen over een ander onderwerp
waarover we het in de waterwereld met elkaar
zouden moeten hebben? Neem contact op met
de redactie van H2O, redactie@h2o-media.nl.

Z
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Boeren op Texel

ZOETE TOEKOMST:
ONDERGRONDSE
REGENWATEROPSLAG
Boeren op Texel zijn door het onttrekkingsverbod volledig
afhankelijk van neerslag. In droge zomers worstelen
ze met watertekorten, met misoogsten en dalende
inkomsten als gevolg. Nieuwe proeven op het eiland met
ondergrondse zoetwateropslag zijn een belangrijke stap
naar zelfvoorzienendheid. “We moeten klimaatadaptiever
worden”, zegt Arnold Langeveld, akkerbouwer en
voorzitter van LTO Texel.
TEKST RENS NIJHOLT | BEELD ACACIA WATER, RENS NIJHOLT

DE ZOETE TOEKOMST VAN TEXEL

‘De creativiteit, het
ondernemerschap en
de zelfstandigheid:
Texelse boeren zijn
gewend om hun
zaken zelf te regelen’
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Arnold Langeveld

Tine te Winkel

O

Watertransport
Nadat ik de stof uit mijn ogen heb gewreven,
beent Langeveld naar een machine die met de
precisie van een Zwitsers uurwerk de pootNR 10 NOVEMBER 2021

aardappelen in grote jute zakken deponeert
en zak voor zak opstapelt op een gereedstaande pallet. Op de zakken staan louter
uitheemse teksten. “Vroeger liep ik zelf met
die zakken de sjouwen”, zegt hij gebarend
naar zijn rug. Ondertussen frunnikt Langeveld een etiket uit de machine. “Hier staat de
complete geschiedenis van de pootaardappel
op: het ras, de boer, de keurmeester, het
productieland, de grootte en het perceel. Met
deze gegevens zien ze in Irak precies op welke stukje grond de pootaardappel is gegroeid.
Aangezien aardappelen voor 70 procent uit
water bestaan, zou je kunnen zeggen dat we
2.100 ton per jaar aan Nederlands water de
wereld over transporteren.”
En dat klinkt ironisch op een eiland waar zoet
water een schaars goed is. Naast een onttrekkingsverbod ontbeert het Texel aan een externe wateraanvoer, wat de landbouw op het
eiland kwetsbaar maakt. Niettemin is Texel
het enige Waddeneiland met een omvangrijke
agrarische sector. Net zoals in de rest van
Nederland krimpt hier het boerenbestand.
Maar wie de pont afrijdt ziet nog steeds dat
de landbouw de belangrijkste stoffeerder
is van het landschap. In totaal > zijn er 170

Foto Rens Nijholt

p het erf van Arnold Langeveld in
De Cocksdorp rijdt een heftruck
driftig heen en weer met pallets
vol grote zakken pootaardappelen.
“Die gaan straks naar Thailand
en Jamaica”, vertelt de bebrilde
Langeveld met een West-Fries accent.
“In totaal exporteren we naar 87 landen
over de hele wereld. Onze grootste klant is
Algerije. Daar gaat 50.000 ton per jaar heen.”
Langevelds land beslaat 150 hectare. Naast
een pootaardappelen-oogst eens in de vier
jaar, teelt hij in hetzelfde ritme bieten. In
de tussenliggende jaren is er ruimte voor
graan. We lopen één van zijn drie schuren
in op het terrein, waar Langeveld naast een
camping ook een goed bezocht hotel runt. In
de schuur doemt een indrukwekkende wand
opgestapelde pallets op, alle gevuld met
pootaardappelen. De harde wind blaast de
opgedroogde modder van de pootaardappelen
in mijn ogen.
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DE ZOETE TOEKOMST VAN TEXEL
Foto Acacia Water

‘ Aanvankelijk
wilden we een
soort buitendijkse
lagune, een
waterpolder achter
een gemaal’

‘ Boeren op Texel
hebben geen water,
dus er is een groot
urgentiebesef’

boeren actief - 70 schapenhouders,
50 veehouders en 50 akkerbouwers en
bollentelers. Van de totale oppervlakte (18.200 hectare), is ongeveer een
derde in gebruik door de landbouw
(6.179 hectare).
Slapende biet
Met name akkerbouwers en bollen
telers ondervinden last van de droogte
én de daaruit voortvloeiende verzilting. Zo ook Langeveld, vertelt hij
even later in zijn kantoor. “Het gemis
van water beperkt je in de gewaskeuze. Tijdens een droge zomer
begint bijvoorbeeld een biet te vragen
naar water. Als hij geen water krijgt,
verdort het blad en kwijnt hij weg.
Het gebeurt meer dan eens dat we
‘slapende bieten’ hebben. Zodra de
biet weer water krijgt, is hij wakker
en groeit hij verder.” Een droog jaar
kan voor een agrariër resulteren in
gewasderving en met een winstdaling
van 30 procent. Voorheen hielden
de telers op het eiland eens per vier
jaar rekening met een mindere oogst,
maar de afgelopen jaren waren aanhoudend mager. Het heeft de wens
om zelfvoorzienend te zijn versterkt.
“Op Texel zijn we nu nog te veel
weersafhankelijk. Je wilt als boer
gewaszekerheid hebben”, stelt Langeveld. Jaarlijks pompt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
zo’n 44 miljoen kuub water de dijk
over de zee in. Uit een studie bleek dat
op jaarbasis 6 tot 7 miljoen kuub water nodig is voor de Texelse landbouw.
Dat betekent dat er 15 procent van het

Suikerbiet (links) met droogteschade

r egenwater vastgehouden moet worden. “Toen hebben we als LTO Texel
een aantal manieren bedacht hoe je
beter kunt omgaan met zoet water.
Aanvankelijk wilden we een soort
buitendijkse lagune, een w
 aterpolder
achter een gemaal. Het idee was om
al het water wat je uitspuwt in de winter op te slaan in de lagune en z omers
terug te pompen. Dat bleek een te
dure optie. Vervolgens kwamen we
erachter dat Acacia Water experimenteerde met regenwateropslag.”
Druppelbevloeiing
In 2010 initieerde Langeveld met
LTO Texel en grondwaterspecialist
Acacia Water een project met een
bovengrondse zoetwateropslag bij een
Texelse bollenteler. Er werd voor het
eerst regenwater opgevangen vanuit
bestaande drains, opgeslagen in een
bassin en teruggeven aan het land, in
een gesloten systeem. Een proef die
werkte: het proefperceel was in de

drie opvolgende jaren zelfvoorzienend
in de zoetwatervoorziening. Naast
volledige voeding met water had het
zoetwatersysteem meer positieve
kenmerken en effecten, zoals grotere
bollen en de mogelijkheid tot druppel
bevloeiing. De opslag had echter
ook een nadeel. “Een beetje akkerbouwbedrijf gebruikt in een droog
jaar 30 á 40 duizend kuub water voor
beregening”, vertelt Tine te Winkel,
watereconoom bij Acacia Water. “Dat
zijn hele grote bovengrondse bassins
die veel ruimte innemen. Grond die je
niet meer kunt gebruiken om gewassen te telen. En voor een boer telt elke
vierkante meter.”
Daarnaast waren de esthetische eisen
omtrent de uitstraling van de bassins
hoog - de gemeente wilde geen eiland
doorspekt met bassins. Vanuit die
gedachte is er gekeken naar andere
oplossingen. In 2013 startte Acacia
Water het project Spaarwater, waar
voor het eerst een ondergrondse

opslag in Breezand, kop van Noord-
Holland, werd getest bij een bollenteler. Op een diepte tussen 10 tot 30
meter werd met verticale grondwaterputten het regenwater opgeslagen in
het watervoerende pakket. Voordat het
regenwater tussen de kleilagen werd
opgeslagen, zuiverde een zandfilter
het grondig. “We werkten k
 leinschalig,
op zo’n 1,2 hectare. Puur om te kijken
of het werkte. En dat deed het. Spaarwater heeft 6 jaar gedraaid. Hierdoor
konden we lang monitoren en verfijningen aanbrengen in het systeem.
Later lanceerden we in Breezand het
AgriMAR project, waar naast ondergrondse opslag ook veel aandacht was
voor de kwaliteit van het grondwater”,
vertelt Te Winkel.
Urgentiebesef
Alle kennis die Acacia Water vergaarde in de kop van Noord-Holland komt
nu op Texel van pas. Samen - en op
initiatief van de Texelse boeren - werd
NR 10 NOVEMBER 2021

met LTO Texel het samenwerkingsverband Zoete Toekomst Texel opgericht. De belangrijkste stakeholders:
provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
en de gemeente Texel. De ambitie?
Texel zelfvoorzienend maken. Te
Winkel: “Daar maak ik de vooruitstrevendheid van de boeren uit op.
Ze hebben geen water, dus er is een
groot urgentiebesef. De creativiteit,
het ondernemerschap en de zelfstandigheid: Texelse boeren zijn gewend
om hun zaken zelf te regelen. Zoiets
merk je en dat is wel erg mooi om te
zien. Daar kan de sector in de rest van
Nederland een voorbeeld aan nemen.”
Onder meer dankzij bijdragen uit het
Waddenfonds en het Deltafonds, starten er dit jaar nog twee bedrijfsmatige
proeven van ongeveer 25 hectare,
waarvan een op het land van Lange
veld. Op beide percelen wordt, in
tegenstelling tot de eerdere projecten,
het water horizontaal opgeslagen
onder een afdekkende kleilaag. De
proeven zijn een cruciale stap voor de
ambitie van het samenwerkingsverband, volgens Te Winkel. “Zonder dit
innovatieproject met deze financiële
ruimte is een uitvoering niet mogelijk.
Als je kijkt waar we in zo’n proces
tegenaan lopen. Het is onbegonnen
werk als een agrariër dat zelf moet
ontwikkelen. Er zitten zoveel drempels in.” Zoals het ontwikkelen van
rendabele horizontale filters die functioneren in een zout aquifer. “We zijn
nog steeds een innovatieproject en
veel stappen die we zetten zijn nieuw”,
vertelt Te Winkel.
Koolstoffilter
Wanneer we naar de proeflocatie
lopen op het land van Langeveld zien

we een hoopje omgewoelde grond sporen van de aannemer die vorige
week een horizontale drainageboring
uitvoerde. We stoppen bij een sloot die
door het regenachtige weer bomvol
water staat. “Dat was voorgaande
jaren wel anders”, zegt Langeveld
terwijl hij een voorbijrijdende tractorrijder groet. “Deze sloot staat soms
zo droog dat je er op sokken doorheen
kan lopen.” Hij wijst naar een dam iets
verderop in de sloot. “Daar gaat het
regenwater straks de ondergrond in.
Alle drains die hier in de sloot uitlopen
worden aan elkaar verbonden met
een verzameldrain. Die verzameldrain
loopt naar de dam, waar een zand- en
koolstoffilter wordt aangebracht. De
dam is nog nu zo’n 6 meter breed,
maar straks 30 meter.”
Verderop staan een paar peilbuizen,
waarmee de zoutgehaltes en de
grondwaterstand worden bijgehouden
door Acacia Water. “Die peilbuizen
blijven een puntmeting”, licht Te
Winkel toe. “We werken ook met geo
fysica apparatuur. Daarmee kunnen
we tot 60 meter diepte een inschatting
maken van het grondwaterverloop.
Die informatie combineer je met de
puntmetingen. Zo krijg je een goed
beeld van hoe de ondergrond eruitziet
en wat ons te wachten staat.” Een
belangrijk onderdeel in het project is
het rendabel maken van de techniek.
“In dit project zijn we begonnen met
een kosten-baten-analyse. Wat mag
het kosten? Veel innovatieprojecten
zijn ingestoken vanuit de kostbare
techniek en worden zo, in mijn ogen,
de nek omgedraaid. Op het moment
dat je deze oplossing gaat toepassen
zul je het betaalbaar moeten maken.
Zeker in de huidige realiteit van de
Nederlandse boeren.”•
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Energie
Geotechniek
–

Geohydrologie
–

Energiekademuur
Energiedamwand
Energiepalen
Ondergrondse warmteopslag in ijs
Compressed Air Energy Storage
Grondbevriezen

Bemalingen
Modelstudies
Statistiek grondwaterstanden
Toetsing geohydrologische effecten
Duurzame energie (WKO)
Pompproeven

Benut de energie
van ondergrondse
constructies
–
CRUX is in Nederland leidend op
het gebied van Energie Geotechniek.
Met diverse partijen wordt sinds 2020
een pilot van een energiekademuur
uitgevoerd, waarin de Energiedamwand wordt toegepast. CRUX beschikt
over een unieke combinatie van kennis
om de invloeden en risico’s op bodemenergiesystemen in beeld te brengen.

Kees Roest

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV,
wateronderzoeksinstituut KWR en het
Deense EnviDan werken in een consor
tium aan de ‘duurzaamste afvalwater
zuivering ter wereld’ in Aarhus, Dene
marken. De torenhoge ambities van
opdrachtgever Aarhus Water vragen om
een andere aanpak. “Om de zuivering
toekomstbestendig te maken moeten we
veel in scenario’s denken”, vertelt Paul
Roeleveld, directeur business development en innovatie bij Royal HaskoningDHV.
In een procedure die het meest weg heeft
van een innovatiepartnerschap, sleepte
het consortium het project binnen. Volgens
Roeleveld had de keuze vooral te maken
met gedrag en kennis. “Vanuit ons innova
tieprofiel lieten we zien dat wij flexibel zijn
en voortdurend op zoek waren naar de
beste oplossing - we dachten met de klant
mee. Prijs was namelijk geen hard selectiecriterium. We zijn puur gekozen op onze
flexibele houding, kwaliteit en visie.”
De huidige afvalwaterzuiveringsinstal-
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Gevoel
voor
water
Mous Waterbeheer werkt dagelijks aan nieuwbouw, renovatie en onderhoud
van gemalen, sluizen en bruggen. Onze jarenlange ervaring en expertise in
telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek zetten
we in voor toonaangevende projecten door heel Nederland.

Aarhus bouwt ‘duurzaamste
afvalwaterzuivering ter wereld’ met
Nederlandse inbreng
latie in Aarhus is verouderd en ontbeert
de capaciteit om het afvalwater van de
groeiende bevolking te zuiveren. De
nieuwe zuivering moet in 2028 gereed
zijn en opereren als een Water Resource
Recovery Facility. “Als we de term rwzi te
vaak achter elkaar gebruiken, worden we
gecorrigeerd”, vertelt Roeleveld.
Want in de nieuwe zuivering moeten
nutriënten, eiwitten, voedingsmiddelen,
chemicaliën en basisstoffen voor hergebruik te produceren zijn. “Natuurlijk
blijven de effluenteisen overeind”, vult
Kees Roest, senior scientific researcher
en projectmanager bij KWR, aan. “Maar
ze hebben hele hoge ambities op het
gebied van circulariteit en grondstoffenterugwinning. Het bouwproces stopt niet
over zeven jaar. Het moet een flexibele
installatie worden, die meegroeit in kennis
en innovaties.”
In de zuivering is een R&D-afdeling bedacht. Hier zullen kleinschalige experimenten plaatshebben, opgeschaald en
uiteindelijk geïmplementeerd worden in
de zuivering. Welke technieken toegepast
worden is nog onbekend. “Tijdens de aan-

besteding zijn er verschillende scenario’s
besproken, maar niks staat nog vast”,
aldus Roest. “Begin volgend jaar starten
de onderzoeken. Komende zomer weten
we meer over de technieken.”
Waar een zuivering normaal gesproken
30 jaar meegaat en financieel is afgeschreven, gelden er in Aarhus andere
standaarden, vertelt Roeleveld: “We gaan
sneller veranderen. Daarom moeten we
kortere afschrijvingstermijnen hanteren.
Dat is een enorme stap, want dat heeft
veel impact op de jaarlijkse lasten.
Maar deze stap wil Aarhus wel zetten
om flexibel te zijn en sneller te kunnen
veranderen.”
Roest: “In een bestaande installatie
zitten veel investeringen en daar ga je
niet zomaar drastisch verbouwen. Vaak
vervang je een onderdeel en heb je veel
minder vrijheid om een heel nieuw concept
neer te zetten. Je bent gebonden aan de
bestaande infrastructuur die nog niet is afgeschreven. Hier laten we dat los. Aarhus
Water wil een nieuwe, flexibele installatie
realiseren die adaptief met de techniek en
innovatie kan meegroeien.”

Een schets van het
zuiveringsproject
in Aarhus

MOUSWATERBEHEER.NL

31

32

WATERTECHNIEK

TECHNISCHE INFORMATIE UIT DE WATERSECTOR

Wettelijk meetprogramma
iStockphoto

Ton van Leerdam

Vernieuwde database REWAB: sneller,
eenvoudiger en flexibeler
REWAB, de database waarin de meet
gegevens van de 10 drinkwaterbedrijven
worden gedocumenteerd, voldoet na een
revisie van 2,5 jaar weer aan de eisen en
wensen van de gebruikers. De update
van het systeem was nodig omdat het
instrument, waarmee de drinkwater
bedrijven verantwoording afleggen over
de waterkwaliteit, verouderd was.
De vernieuwde database die sinds
3 september online is, is klaar voor de
toekomst, zegt projectmanager Ton
van Leerdam van KWR Water Research
Institute. KWR gaf samen met de Nederlandse drinkwaterlaboratoria, koepel
organisatie Vewin, de drinkwaterbedrijven,
de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) en het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieu (RIVM) vorm aan de
revisie van het programma.
Die update was hoognodig, want de
database, essentieel voor het proces van
opslaan, beheer en wettelijke beoordeling
van de waterkwaliteitsgegevens van de
drinkwaterbedrijven, was verouderd,
traag en arbeidsintensief. Bovendien
kon met het gedateerde systeem niet
worden ingespeeld op trends als de
wettelijke eisen om meer transparantie,
nieuwe brede screeningstechnieken,
ontwikkelingen als datamining en de
toenemende verzoeken om ontsluiting van
gegevens.
In 2019 is begonnen met de revisie, vertelt
Van Leerdam. Op grond van de wensen
en eisen van de gebruikers werd een

f unctioneel ontwerp gemaakt, dat de
basis vormde voor de tweede fase van het
project: de ontwikkeling en testen van de
software, een klus die KWR uitvoerde met
Marijn van Eupen als software-ontwikke
laar en Ronald Italiaander als project
leider.
Het was een ingewikkeld proces, blijkt uit
de schets van Van Leerdam. Niet alleen
vanwege de eisen die werden gesteld aan
de functionaliteit van de software, maar
ook door de belangen van de vele partijen
die gelinkt zijn aan REWAB. Het was een
zoektocht naar het optimale systeem,
waarbij verhogen van de flexibiliteit, uniformeren van de rapportage en verbeterde
toegang en doorzoekbaarheid thema’s
waren. Maandelijks werd de voortgang
besproken met Leo Hendriks, directeur
van het Drentse drinkwaterbedrijf WMD,
die namens de Vewin stuurgroep Bronnen
& Kwaliteit aanspreekpunt was.
Hendriks schetst het belang van de vernieuwde REWAB, het instrument waarmee de drinkwatersector verantwoording
aflegt over de kwaliteit van het geleverde
drinkwater. “We leveren met drinkwater
de basis voor onze volksgezondheid en
REWAB is hét instrument om aan te tonen
dat we dat ook goed doen. Daarom is het
zo belangrijk dat het instrument heel goed
werkt en dat de partijen die het gebruiken
er vertrouwen in hebben. Dat is met
deze update, die binnen tijd en budget is
gerealiseerd, gelukt. Het product dat door
KWR is opgeleverd is heel goed. Daar zijn
we allemaal best een beetje trots op.”

REWAB, waarvan de eerste versie in
1992 in bedrijf kwam, vormt de basis
voor het wettelijk meetprogramma
van de drinkwaterbedrijven. Jaarlijks
moeten de bedrijven op basis van
een door de Inspectie Leefomgeving
en Transport goedgekeurd meetpro
gramma de kwaliteit van het drink
water meten. Dat gebeurt op vele
plekken. De waterlaboratoria die de
monsternames en analyses voor de
drinkwaterbedrijven uitvoeren, voeren
de meetgegevens in in de gezamenlijke
database REWAB, waarna het RIVM de
data verzamelt en bewerkt en voorlegt
aan de ILT. De inspectie beoordeelt
vervolgens of de verzamelde data aan
de kwaliteitsnormen voldoen.

Koppeling
“Belangrijk aspect was in ieder geval
de koppeling van REWAB met de
Laboratorium Informatie Management
Systemen (LIMS) van de drinkwater
laboratoria. Die uitwisseling moest beter,
dat wil zeggen: sneller, eenvoudiger
en flexibeler”, vertelt Van Leerdam. De
datastromen tussen de drinkwaterlabs,
die de monsternames en analyses voor
de drinkwaterbedrijven uitvoeren, en
het centrale datasysteem zijn omvangrijk, want jaarlijks wordt een schat aan
data verzameld over de kwaliteit van het
Nederlandse drinkwater - de REWABdatabase telt circa 3.000 verschillende
parameters.
Met de nieuwe REWAB-software is
automatische import van het voorgenomen
en uitgevoerde meetprogramma mogelijk
waardoor aanzienlijk tijd wordt bespaard,
zo is een van de uitkomsten van het
project. Belangrijk is ook het gebruik binnen REWAB van de door het Informatiehuis
Water (IWH) ontwikkelde datastandaard
SIKB0101, een soort van vertaalprogramma dat het mogelijk maakt om informatie
tussen de verschillende ICT-systemen
binnen de watersector uit te wisselen.
“SIKB zorgt ervoor dat eventuele ruis in de
communicatie wordt weggenomen”, zegt
Jan Duijssens, directeur van Aqualab Zuid.
“Je kunt hiermee alle relevante informatie over opdrachten én resultaten vanuit
de LIMS uitwisselen met collega labs en
andere opdrachtgevers en -nemers.”

Door het gebruik van SIKB is in
REWAB ook geborgd dat parameters gelabeld worden met unieke
SIKB-ID’s. Van Leerdam legt uit:
“Je krijgt dan geen verwarring
meer over stoffen. Soms kun je een
chemische stof wel op 20 manieren
opschrijven. Geef je elke stof zijn
eigen ID, zeg benzeen heeft bijvoorbeeld de code 1.000, dan weet
iedereen in de watersector waar je
het over hebt.”
Met de ontwikkeling en o
 plevering
van REWAB is ook een gebruikers
overeenkomst gemaakt. Daarin
zijn de rollen, rechten en plichten
beschreven. Een belangrijk
document, REWAB is gevuld
met een schat aan data die veel
vertelt over de drinkwaterkwaliteit,
interessant voor wetenschappers
maarook commerciële partijen. Van
Leerdam: “Onderzoekers vragen
steeds vaker of ze data mogen
gebruiken om dwarsdoorsnedes te
maken. Dan kom je aan het eigenaarschap van de data, dat ligt bij
de drinkwaterbedrijven. Je krijgt de
vraag: wie mag erbij en welke data
krijg je dan? Best wel lastig, hoe
ver ga je daarmee? We zijn nu bezig
om daarvoor een soort van protocol
op te stellen.”

Autonoom varende Roboat

De Roboat

In Amsterdam vaart sinds kort de Roboat, een autonoom varende boot met drie toepas
singen: personenvervoer, (afval)logistiek en het monitoren van waterinfrastructuur en
waterkwaliteit. De boot gaat algengroei in kaart brengen.
De boot is ontwikkeld door Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
(AMS Institute) en Massachusetts Institute of Technology (MIT) met watercyclusbedrijf
Waternet als een van de partners. De boot kan zelfstandig 24/7 taken uitvoeren. De ontwikkeling vergde 5 jaar, met nu de test van een full-scale prototype in de Amsterdamse
grachten.

Regenwater
opvangen en hergebruiken met
slimme data
Wavin brengt het StormHarvester
beheersysteem op de markt. Met het
systeem kan regenwater opgevangen,
geïnfiltreerd en hergebruikt worden.
Het is Wavin’s antwoord op de vraag naar
meer dynamische waterberging. “Met deze
techniek gaan we neerslag meer zien als
een kans, in plaats van een bedreiging”,
zegt Wim Vandecauter, business developer
manager bij Wavin.
Het beheersysteem bestaat uit een telemetrie installatie en een vlinderklep,
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De StormHarvest houdt rekening
met toekomstige buien

die beide aangesloten dienen te worden
op een ondergrondse waterbuffer, zoals
een krattensysteem. Telemetrie stuurt
de klep aan op basis van de b
 eschikbare
ruimte in het bekken, data en de te

v erwachten regenbui. Algoritmen bepalen
hoe laat de klep opengaat. Zo blijft de
buffer ten alle tijde gevuld en vermijdt het
piekbelastingen voor de riolering, aldus
Wavin.
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WBL ontwikkelt nieuwe meet-methode IBA’s
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
heeft een nieuwe meetmethode ontwikkeld voor decentrale zuiveringen. Met
de ‘innovatieve veldmeetmethode’ is
een fundament gelegd om de prestaties
van IBA’s (Individuele Behandeling
Afvalwater) inzichtelijk te maken en met
elkaar te vergelijken, claimt het waterschapsbedrijf.
De nieuwe methode is ontwikkeld in
samenwerking met de gemeente Leudal
en Titulaer Milieu & Innovatie Advies en
is afgeleid van de ATP-meting (Adenosine
Tri Phospate) die wordt toegepast in de
voedingsmiddelenindustrie.
Het idee ontstond toen WBL en Titulaer
Milieu & Innovatie Advies het spoelwater
van een melkgeitenbedrijf met de ATPmethode controleerden op microbiolo-

gische verontreiniging. De vraag rees:
kan de meting ook worden gebruikt om
te bepalen of een IBA, waarmee afvalwater van huizen en bedrijven op locatie
en kleinschalig wordt gezuiverd, voldoet
aan de normen voor respectievelijk
Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) en
Che- misch Zuurstofverbruik (CZV)?
De methode werd eerst getest op 6 rwzi’s,
waarbij de ATP-meting werd vergeleken
met de bemonsteringsgegevens van
het STER-Lab. Een jaar later werden op
36 IBA’s metingen uitgevoerd in samenwerking met het laboratorium. Die test
toonde aan dat de ATP-metingen valide
waren, aldus WBL. “Met een jaarlijkse
bemonstering kan de werking van de IBA’s
en de kwaliteit van het gezuiverde afval
water gemonitord en verbeterd worden
waar nodig.”

GEA komt naar u toe met de Decanter Roadshow

Zowel bij communale slibontwatering als bij ontwatering van
mest en digestaat speelt centrifugaalscheidingstechnologie een
belangrijke rol. Het resultaat: optimale resultaten en maximale
besparingen op het gebied van water en energie. Op deze manier
wordt bijgedragen aan een duurzame ontwatering.
Maar hoe werkt zo’n product in de praktijk? Om dit te bekijken is er de
mogelijkheid een Decanter Roadshow te boeken. We komen dan met de
mobiele decanter naar uw locatie. De container unit is gebouwd met de
GEA PRO 3000 decanter. Hierin zijn twee complete rotating assemblies
(trommels) aanwezig waardoor deze decanter ingezet kan worden
in de communale- en industriele slibontwatering, maar ook voor de
ontwatering van mest en digestaat.

GEA
Hoogveld 16
5431 NW CUIJK

Telefoon 06-21128190
E-Mail steven.deboer@gea.com
Web www.gea.com

Doordat de unit zelfvoorzienend is, deze is uitgevoerd met bijvoorbeeld een toevoerpomp, afvoerschroeven en polymeerunit, is deze
zeer fl exibel en breed inzetbaar voor de environmental markt. Bent
u benieuwd wat een GEA Decanter voor u kan betekenen? Plan een
afspraak in en wij komen naar u toe.

Volop elektronicanieuws bij KELLER

KELLER Nederland
Leeghwaterstraat 25
2811 DT REEUWIJK

Telefoon 0182 399840
E-Mail sales@keller-holland.nl
Web www.keller-holland.nl

De ontwikkelingen in de elektronica gaan razendsnel. Daarom worden
ook de componenten van KELLER met regelmaat onder de loep genomen
om te zien of ze nog kunnen blijven voldoen aan onze strenge eisen - en
die van onze klanten.

Verhoeve Milieu & Water realiseert
‘in-line’ ozon desinfectie

CANopen
Hét communicatieprotocol voor bussystemen in de automotive is CANopen.
CANopen software zorgt voor een universele uitwisseling van gegevens en regelt allerlei basisfuncties zoals een adres - om een deelnemer direct te kunnen
aanspreken - of een hartslag - om continu te controleren of deelnemers nog
aanwezig of actief zijn. De sensoren Series 23SX-C hebben nu een CANopen
output. Dus de automotive kan nu nog meer profiteren van de KELLER kwaliteit.
Wat je ook maar wilt meten aan druk, we gaan de uitdaging graag aan.

Verhoeve Milieu & Water (samen met zusterbedrijf Agrozone) introduceren in de markt van desinfectie de zogenaamde ‘Aqualine’.
Middels dit vernieuwde systeem wordt ozon onder druk in de
waterstroom gebracht.
De Aqualine wordt op dit moment op diverse glastuinbouwbedrijven
geplaatst met als doel het ontsmetten van drain-, regen- en afvalwater
alsmede het bestrijden van het tomatenvirus. Maar een bredere inzet in
de aanpak van afval, proces en rioleringswater ligt voor de hand.

Nieuw! I/O Link
De nieuwe Serie 21Zio is de eerste KELLER sensor met I/O link.
De compacte druktransmitters van de serie 21Zio kunnen zowel als druktransmitter als als drukschakelaar worden gebruikt. Dankzij de universele
IO-Link-interface volgens IEC 61131-9 is de sensor flexibel en eenvoudig
en snel te integreren in intelligente automatiserings- en andere systemen.
De schakelfuncties en andere parameters kunnen direct via IO-Link worden
opgeroepen en geconfigureerd. Op deze manier worden stilstandtijden van
machines tot een minimum beperkt en personeel ontlast.

De installaties zijn variabel in debiet en makkelijk opschaalbaar. De
kracht van de Aqualine is dat deze actief de waterkwaliteit meet en
hierop regelt. Optioneel kan gekozen worden voor een ‘service ‘ pakket
waarbij de klant on-line wordt ontzorgd en het proces gemonitord wordt
op redox, zuurstof en debieten. Hierbij kan tevens monitoring en analyse
van de (gereinigde) waterstroom worden verzorgd alsmede de verslaglegging hiervan: het ontzorgen in uw waterkwaliteit.
Verhoeve Milieu & Water B.V.
Aventurijn 600
3316 DB DORDRECHT

Telefoon 078-6520070
E-Mail info@verhoevemw.com
Web www.verhoevemw.com
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Bomen zorgen
sowieso voor
biodiverser
beeklandschap

Zes jaar onderzoek Brabantse beken

Dood hout in het
water, een strook
bomen langs
de oever of het
behoud van blok
ken vegetatie.
Bescheiden in
grepen in b
 eken
en beekdalen
kunnen het eco
logisch functio
neren ten goede
komen. Maar
in welke mate
en onder welke
omstandighe
den? Van 2014
tot 2021 testten
de waterschap
pen De Dommel,
Aa en Maas
en Brabantse
Delta, Provincie
Noord-Brabant
en Wageningen
Environmental
Research ver
schillende maat
regelen in het
veld.

ECOLOGISCHE IMPULSEN
DOOR KLEINSCHALIGE
INGREPEN

TEKST ERIC BURGERS
BEELD VELDEXPERIMENTEN BRABANTS BEKEN

E

en meer natuurlijk, dynamisch
beeksysteem kan mens en
milieu op allerlei manieren een
dienst bewijzen. Meer variatie
in stroomsnelheid leidt bijvoorbeeld tot een betere zuurstofhuishouding.
Bepaalde typen vegetatie helpen bij het
verwijderen van meststoffen. Stroken bos
langs de oever vangen van landbouwgrond
afkomstige stoffen af en creëren met hun
schaduw relatief koele leefgebiedjes tijdens
snikhete zomers. Natuurlijk functionerende
beken houden water vast en brengen het
gedoseerd stroomafwaarts, een troef in de
omgang met droogte.
Om dergelijke redenen hebben water
beheerders steeds meer aandacht voor de
ecologische kwaliteit van hun beekdalen.
Grootschalige herstelmaatregelen zoals het
opnieuw laten meanderen van rechtgetrokken waterlopen zijn vanwege ruimtegebrek
of hoge kosten echter lang niet altijd en
overal mogelijk. Kleinschalige interventies
die goed aansluiten op aanwezige natuurlijke processen bieden dan wellicht soelaas. Hoewel hiervan voorbeelden zijn in
de wetenschappelijke literatuur, was er in

Nederland nog weinig praktische kennis
opgedaan. Zes jaar experimenteren heeft
daar verandering in gebracht.
Levensvatbaar
Bart Brugmans (waterschap Aa en Maas)
initieerde het onderzoeksproject in 2014 namens de 3 Brabantse waterschappen en de
Provincie Noord-Brabant. “We wilden weten
hoe je waterlopen een ecologische impuls
kunt geven door middel van beheer- en
onderhoudsmaatregelen. Extensief maaien,
beschaduwen, het inbrengen van dood hout
en dergelijke. Hoe zorg je dat leefgemeenschappen in een extremer klimaat levensvatbaar blijven? Dat de beek beter in staat
is water vast te houden?”
Hij ging te rade bij Ralf Verdonschot van
Wageningen Environmental Research.
In de literatuur, vertelt de onderzoeker,
worden weliswaar allerlei situaties in het
buitenland beschreven, maar de meeste
Nederlandse laaglandbeken hebben
hun natuurlijke loop verloren en worden
gestuwd worden om het peil te beïnvloeden. “Doordat ze dikwijls als afwatering
fungeren, zijn ze bovendien uiterst gevoelig

voor wat er op het omringende land
gebeurt.” Meststoffen en stoffen die
via de overstort van rioolwater in
het belanden zijn bepalend voor de
waterkwaliteit, en dus voor de ecologische kwaliteit.
“Hoewel bepaalde kleinschalige
maatregelen al enige tijd worden
uitgevoerd, zijn de effecten ervan
niet eerder zo nauwkeurig in kaart
gebracht. De Brabantse veldexperimenten vertellen ons wat ze opleveren en bewijzen dat ze werken. Alle
maatregelen zijn in ecologisch opzicht
waardevol gebleken.”
Groter plaatje
Zo blijkt uit experimenten met maairegimes langs de Vlier – de linker- en
rechterhelft van de watergang en het
talud worden elk om het jaar gemaaid
in plaats van beide ieder jaar – dat
verstoring en rust van flora en fauna
beter in balans zijn. Brugmans: “Een
dergelijke kleine verandering op korte
termijn levert echt een rijker oever
leven op.”
Ook bleek dat dit effect op de lange
re termijn werd geremd door de
slechte waterkwaliteit en een gebrek
aan stroming, legt Verdonschot uit.
“De mate van succes van een kleinschalige maatregel hangt dus sterk
samen met grootschaliger processen
in het systeem. Dat is een belangrijke algemene conclusie.” Evenzo
hadden verschillende typen pakketten dood hout een gunstig effect op
de aantallen en verspreiding van bij
een natuurlijk beeksysteem horende
macrofauna. “Tegelijkertijd zagen we
dat als soorten door omgevingsfactoren die pakketten niet kunnen bereiken de maatregel weinig oplevert.”
Ofwel, wil je de natuurlijke kwaliteit
NR 10 NOVEMBER 2021

Bart Brugmans

Kanten worden om en om gemaaid

van een heel stroomgebied naar een
hoger plan tillen, dan moet je werken
aan het grotere plaatje.
Dat een maatregel kleinschalig is, wil
overigens niet zeggen dat de gevolgen
dat ook zijn, benadrukt Verdonschot.
“Door beschaduwing koelt water af,
wel tot een graad of 5 °C. Hiervan
profiteren veel soorten want beekorganismen zijn gevoelig voor hoge
temperaturen.” Ook worden processen versterkt, zoals de aanvoer van
organisch materiaal en de vorming
van verschillende bodemsubstraten
door de bomen die schaduw bieden.
Die effecten doen zich niet alleen
ter plekke voor, maar ook benedenstrooms. “Bomen zorgen sowieso voor
een biodiverser beeklandschap. Qua
systeemherstel en klimaatadaptatie is
beschaduwing beslist de topper onder
de maatregelen.” Een enkele ingreep
kan bovendien als een katalysator
werken. “Een voorbeeld: takken die na
een storm in het water belanden vullen het ingebrachte houtpakket aan,
waardoor het blijft functioneren. Na
deze eerste kunstmatige ingreep kan
de natuur weer zijn gang gaan.”
Best spannend
Niet alle maatregelen worden vanzelfsprekend toegejuicht, weet Brugmans
uit ervaring. “Collega’s die over
beheer en onderhoud gaan vinden
houtstructuren in een watergang
begrijpelijkerwijs best spannend. Wat
als ze de afvoer te veel belemmeren?
Of als stukken losraken en stroom
afwaarts een duiker blokkeren? Dat

Ralf Verdonschot

zijn reële afwegingen en we hebben
bewust voor testlocaties gekozen
waar de risico’s beperkt zijn.”
Bij Aa en Maas is men intussen wel
bezig om de opgedane kennis te verwerken in handreikingen en wijzigingen in het beheer die moeten leiden
tot grootschaliger toepassing. De
resultaten van proeven met verschillende maairegimes worden al vertaald
naar bestekken, weet Brugmans.
Maar een omslag in denken en handelen vergt tijd. “Moeten we gronden
aankopen om beschaduwing mogelijk
te maken? Gaan we andere m
 achines
gebruiken om een beschaduwde
watergang te maaien en te baggeren?
Waar is ruimte voor dood hout? Kunnen we via aanpassingen in de Keur
een meer ecologisch verantwoord
beheer bewerkstellingen? Op dergelijke vragen proberen we nu een goed
antwoord te vinden.”•

DRIE RAPPORTEN
De onderzoeksresultaten zijn beschre
ven en samengebracht in de rapporten
Kennisoverzicht kleinschalige maat
regelen in Brabantse beken (Wageningen
Environmental Research, 2017), Klein
schalige maatregelen in Noord-Brabantse
beken (Wageningen Environmental
Research, 2021) en Aangepast beheer
en onderhoud en kleinschalige maat
regelen in beken (VBNE, Vereniging van
Bos- en Natuurterreineigenaren, 2021).
Op H2O online zijn diverse vakartikelen
verschenen. Het artikel ‘De ecologische
meerwaarde van het aanbrengen van
grindbedden in de Tongelreep’ werd ge
kozen tot beste H2O-vakartikel van 2019.
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Links: kleine waterdiertjes (‘macrofauna’)
op de natuurvriendelijke oever in de Vuile
Graft (‘nvo-3’) tussen 2013 en 2020. Rechts:
de bijbehorende EKR-score voor macrofauna
tussen 2013 en 2020. De horizontale zwarte
lijn is de (aangepaste) norm voor een goede
waterkwaliteit

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS: GOED
VOOR NATUUR EN WATERKWALITEIT
Natuurvriendelijke oever NVO-3 bij West-Graftdijk langs de Vuile Graft

In Noord-Holland heeft
de aanleg van natuur
vriendelijke oevers in
de meeste gevallen
goed uitgepakt. Mede
door een goed beheer
kwamen er meer bij
zondere soorten.

Watermijt Tiphys latipes

Watermijt Thyopsis cancellata

Bij een natuurvriendelijke oever (nvo) is de overgang van water naar land geleidelijk gemaakt, waardoor er meer planten en dieren kunnen leven. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) laat sinds 2013 onderzoek uitvoeren naar natuurvriendelijke
oevers in haar werkgebied, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
Veel van deze oevers zijn aangelegd om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Alle
oppervlaktewateren moeten voor het einde van 2027 voldoen aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Waterlichamen moeten goed scoren voor vissen, kleine waterdiertjes, water- en oeverplanten en plantaardig plankton. Om dit te kwantificeren is voor elke
soortengroep een Ecologische Kwaliteitsratio (EKR) ontwikkeld. Die heeft een schaal van
0 tot 1, waarbij 0,6 of hoger als ‘goed’ geldt.
HHNK laat 10 nvo’s jaarlijks onderzoeken en 30 oevers eens per 3 jaar. In dit artikel bespreken we drie natuurvriendelijke oevers die jaarlijks worden onderzocht. Al deze oevers
kregen een nulmeting plus beheeradvies in 2013/2014. Ons onderzoek stond los van de
KRW-beoordeling en betrof alleen kleine waterdiertjes (‘macrofauna’) en water- en oeverplanten.
Beheer noodzakelijk
Natuurvriendelijke oevers zijn bij een goed beheer goed voor de biodiversiteit. Ook bieden
ze goede migratiemogelijkheden voor planten en dieren waardoor ze geschikt zijn als
ecologische verbindingszone. Ze kunnen bovendien bijdragen aan een gezond en helder
watersysteem.
In Noord-Holland zijn nvo’s aangelegd langs grote, stilstaande wateren. Ze bevatten altijd
een aantal van de volgende elementen: flauwe taluds, stortsteenoevers, plas-/drasbermen,
nevengeulen, vooroevers en/of poelen.
Naast inrichting is ook een goed beheer noodzakelijk. Daarmee voorkom je dat oevers
dichtgroeien met riet en/of verruigen. Bij veel bagger in de watergang neemt het zuurstofgehalte af, wordt de doorstroming minder en gaat de kwaliteit van het water snel achteruit.
Schermerringvaart
Tussen Ursem en Rustenburg ligt langs de Schermerringvaart een rietkraag van 200 meter lang en 15 meter breed met daarin een nevengeul. Bij de inrichting is deze nvo flink
uitgekrabd. Daardoor zijn verschillende ondiepe zones ontstaan. Het beheeradvies uit 2014
behelsde jaarlijks regulier beheer en eens in de 8 jaar uitkrabben van de nevengeul. Elk
jaar wordt over de hele lengte 30 procent van de rietoppervlakte gemaaid. Na het maaien

worden slib en strooisel tussen de rietstoppels weggehaald.
Sinds 2014 is het aantal soorten water- en oeverplanten
en kleine waterdiertjes verdubbeld. Tussen het riet groeien veel lagere oeverplanten. De diversiteit is hoog en veel
soorten kennen een relatief hoge bedekking. Dat is ook
gunstig voor de macrofauna.
Sinds 2017 groeit hier groot nimfkruid (Najas marina), een
zeldzaamheid in Nederland. Het meest bijzondere waterdiertje is de geelvlekslak (Marstoniopsis insubrica).
Het waterschap heeft voor de hele Schermerringvaart de
vereiste score verlaagd; de natuurlijke omstandigheden zijn
zo voedselrijk dat een score van 0,6 voor het hele water
lichaam niet haalbaar lijkt. Anno 2021 zijn deze aangepaste
KRW-doelstellingen gehaald, mede door de nvo.
Vuile Graft
Bij een vergelijkbare oever langs de Vuile Graft in
West-Graftdijk is ook succes geboekt. Eerst domineerde
riet, maar inmiddels zijn veel andere plantensoorten toegenomen. De laatste jaren hebben we ook bijzondere waterdiertjes aangetroffen, zoals watermijten en dansmuggen.
De meest bijzondere watermijt is Thyopsis cancellata. Ook
de Vuile Graft voldoet inmiddels aan de KRW-eisen (ook
hier aangepast).
Doggersvaart
Niet alle nvo’s zijn een succes, en soms kan zelfs het
resultaat van een veelbelovende nvo tegenvallen. Dat is het
geval langs de Doggersvaart in Den Helder. Daar ligt sinds
2013 een flauwe oever van ongeveer 5 meter breed. HHNK
doet het beheer niet zelf, maar kan alleen adviseren. De
uitgangssituatie is gunstig door de voedselarme zand
bodem en het schone en heldere water met waterplanten
en drijvende planten. Tijdens de nulmeting in 2014 scoorde
de oever zeer goed. De score voor macrofauna is sindsdien
verbeterd, maar die van water- en oeverplanten niet. De
oever is verruigd doordat het gewenste maaibeheer heeft
ontbroken.
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Succes
De aanleg van natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland
is grotendeels succesvol gebleken. De nvo’s zijn doorgaans
soortenrijker geworden met veel bijzondere soorten, en
de waterlichamen waarvan ze deel uitmaken scoren beter
voor de Kaderrichtlijn Water. Elk jaar komen er nog nieuwe
soorten bij.
Belangrijk voor natuurvriendelijke oevers is een goed
beheer en voldoende omvang. Hoe groter, hoe meer moge
lijkheden voor bijvoorbeeld poeltjes, plasdraszones en
nevengeulen. Daardoor kunnen meer soorten zich vestigen
en kunnen echte verbindingszones ontstaan.
Wim Langbroek (stichting Waterproef), David Tempelman
(Tempelman Ecologie) en Sandra Roodzand (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Naar een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Bij een goed beheer dragen natuurvriendelijke oevers bij
aan de biodiversiteit en de waterkwaliteit, met de nodige
bijzondere soorten. De doelen van de Kaderrichtlijn Water
(toetsjaar 2027) blijken in veel gevallen haalbaar. Dit
blijkt uit onderzoek dat Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier heeft laten doen aan tientallen natuurvriendelijke oevers. Belangrijk voor deze oevers is dat ze
niet verruigen en groot genoeg zijn. Dat geeft meer ruimte
voor poeltjes, plasdraszones en nevengeulen. Daardoor
kunnen meer soorten zich vestigen en kunnen echte verbindingszones ontstaan.
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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

Ecologische crises vergen meer dan
technische maatregelen
Een adequate reactie op de complexe
scenario’s van klimaatverandering vraagt
om allianties en sociale akkoorden. Een
dergelijke samenwerking begint met een
goed begrip van de verschillende belangen, mandaten en verantwoordelijkheden.
Lieneke Stam & Rafael Wittek, (Rijksuniversiteit Groningen), Margarita Amador & Alfons
Uijtewaal (stichting Huize Aarde)
Bouwinformatiemanagement in de
zuiveringspraktijk bij nieuwbouw
RWZI Weesp
Op 3 augustus is de nieuwe RWZI Weesp
opgeleverd. Voor de nieuwbouw heeft
Waternet in 2017 ambities gesteld ten
aanzien van bouwinformatiemanagement
(BIM). Tijdens het project zijn de afgelopen
jaren diverse toepassingen beproefd, die
voor de zuiveringspraktijk relatief nieuw
waren.
Niels Vossebeld (Niels Vossebeld Advies),
Nico van der Ploeg (Waternet), André
Welmer (Mobilis TBI), Mike van Boldrik
(Tauw)
Regelbare drainage-infiltratie als
droogtemaatregel rondom de Deurnsche
Peel: een verkenning van de lokale en
regionale effecten
Om meer inzicht te krijgen in de regionale
effecten van Regelbare Drainage-Infiltratie
(RDI) heeft waterschap Aa en Maas een
modelstudie uitgevoerd naar de invloed in
het hydrologische attentiegebied rondom
natuurgebied de Deurnsche Peel. Modelresultaten laten zien dat RDI het beoogde
effect heeft op grondwaterstanden.
Hugo van Hintum, Stefan Dekker (Universiteit Utrecht), Chris van Rens, Xandor Eblé,
Sanne Huisman (waterschap Aa en Maas)

Effect Directed Analysis achterhaalt
verantwoordelijke stoffen voor
bioassayrespons
Wanneer in bioassays toxische effecten
op de waterkwaliteit aangetoond worden,
kan het Effect Directed Analysis (EDA)-
platform achterhalen welke stoffen in het
water hier de veroorzakers van zijn.
Sanne Brekelmans, Tineke Slootweg, Corine
Houtman (Het Waterlaboratorium)
Actiefkoolfiltratie op ruw (anaeroob
en anoxisch) grondwater; een robuuste
barrière tegen organische micro
verontreinigingen?
In het ruwe grondwater van drinkwaterproductielocatie Noordbargeres worden
diverse organische microverontreinigingen aangetroffen. Sinds oktober 2018
wordt op een anaerobe grondwaterbron
actiefkoolfiltratie toegepast. De toepassing bij een anoxische (nitraathoudende)
grondwaterbron leverde echter een
gecombineerd nitraatreductie/ijzeroxi
datieproces op.
Geschreven door Jantinus Bruins (WLN),
Simon Dost (WMD)
Vlaamse klant ervaart zachter drinkwater
als beter
De relatie tussen perceptie, gedrag en de
hardheid en kalkafzettendheid van water
is evident, maar tegelijkertijd complex en
onbegrepen. Deze studie met een citizen
science-project en controlegroep laat
zien dat klanten hun kraanwater na de
ingebruikname van een centrale ontharder
niet enkel beschouwen als zachter, maar
ook als gezonder en lekkerder.
Stijn Brouwer, Dimitrios Bouziotas (KWR
Water Research Institute), Dirk Bloemen,
Katleen De Leu (De Watergroep)

De meerwaarde van natuurvriendelijke
oevers in Noord-Holland
Na de aanleg van natuurvriendelijke
oevers zijn beheer, onderhoud, monito
ring en evaluatie van groot belang. In
Noord-Holland heeft de aanleg van de
natuurvriendelijke oevers grotendeels
goed uitgepakt en mede door het uitgevoerde beheer geleid tot een toename van
(bijzondere) soorten.
Wim Langbroek (stichting Waterproef), David
Tempelman (Tempelman Ecologie) en Sandra
Roodzand (Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier)
Het koppelen van transitieopgaven: een
innovatieve methode in ontwikkeling
Complexe maatschappelijke opgaven als
klimaatadaptatie, de energietransitie en de
circulaire economie komen elkaar tegen
in de toch al drukke stedelijke ruimte.
Dit artikel presenteert een methode die
organisaties kan helpen bij het werken aan
meerdere transities tegelijk.
Joeri Naus (Universiteit van Amsterdam)

De kracht van kennisdeling
Voor waterschappen is Mous Waterbeheer een integraal onderdeel van het
realisatieteam. Onze specialisten bedenken, engineeren en realiseren zowel de
elektrotechnische als de werktuigbouwkundige installaties voor poldergemalen
in diverse delen van Nederland. Wat betekent dit en wat is de meerwaarde
voor het waterschap?
“Door onze ervaring zijn we in staat om in
een hoog tempo te werken,” aldus projectmanager Hendrik Ottema. “Terwijl de
aannemer werkt aan de uitvoering van
het civiele deel, schuiven wij naadloos in
voor de realisatie van de elektrotechnische
en werktuigbouwkundige installaties.
Zo bewijst Mous Waterbeheer zijn rol als
specialist in het (bouw)team.”

COMPLEMENTAIRE KENNIS
Wat de samenwerking in (bouw)team
van waterschappen zo bijzonder maakt,

MEERWAARDE
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

is de hoogstaande technische kennis bij
alle partijen aan tafel. “In een team van
waterschap, civiele aannemer en Mous
Waterbeheer brengen alle partijen hun
speciﬁeke kennis en ervaring mee. Dat
voegt meerwaarde toe aan een project.”
Mous Waterbeheer brengt daarbij zijn
expertise in procesautomatisering,
elektrotechniek en werktuigbouwkunde
in. “We weten precies wanneer er wat
moet gebeuren om een project binnen
budget en planning op te leveren,”
vervolgt Ottema. “Door de complemen-

In de artikelen voor H2O benadrukken we het belang van
communicatie en procesautomatisering, de rol van Mous
Waterbeheer en de uitdagingen van eigen software.
De meerwaarde van onze technisch specialisten beperkt zich
echter niet tot procesautomatisering, energie-optimalisatie
en softwareontwikkeling. Ook bij de engineering en realisatie
van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties
in poldergemalen speelt Mous een belangrijke rol.

taire kennis en verantwoordelijkheid
lukt het keer op keer om poldergemalen
voor waterschappen conform opdracht in
bedrijf te stellen.”

VUURPROEF BIJ INBEDRIJFSTELLING
De inbedrijfstelling vormt de vuurproef
voor de werkzaamheden van Mous Waterbeheer. Ottema, met een brede glimlach:
“Op het moment dat je op de knop drukt,
komen alle stappen samen: ontwerp, uitvoering en installatie. Het geeft een
enorme kick om een installatie in bedrijf
te stellen. Het bewijst het succes van de
samenwerking. Dat is elke keer weer een
kippenvelmoment!” n

WILT U MEER WETEN?
Neem contact op met Hendrik Ottema. Ga
naar mouswaterbeheer.nl/contactpersonen
Kijk voor gerealiseerde projecten op onze
volledig vernieuwde website.

WATERNETWERK

(Advertenties)

NIEUWS UIT HET NETWERK VAN WATERPROFESSIONALS

Alligator wateropslag
Mobiele vloeistofopslag

Multi-F Solar

Alligator Bagtank

Agenda@Waternetwerk
KNW-activiteiten
Agenda@Waternetwerk
Meer informatie en aanmelden
kan via www.h2owaternetwerk.nl,
tenzij anders vermeld.

NIEU
W
MUL
TI - F
SOL
AR
www.albersalligator.com/wateropslag/multi-f-solar/

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

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

Digital Twins
15-19 NOVEMBER, WEBINARS
Elke dag van 16-17 uur Waterkwaliteit op
de kaart
26 NOVEMBER, BREUKELEN
KNW Jaarcongres over Transities in de
Watersector, leren van transformeren.
1 DECEMBER, ONLINE LUNCHSESSIE
Diversiteit en Inclusiviteit in de watersector
vanuit theorie en praktijk
27 JANUARI, OIRSCHOT
CoP Beheer en Onderhoud
15 MAART, DELFT
Water Summit for Global Development
2022 – Catching up with urbanisation

Wilt u een activiteit voor waterprofessionals aanmelden voor de H2O-agenda? Mail
dan naar: redactie@h2o-media.nl

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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ICUD2024 – Vooraankondiging

De International Conference on Urban Drainage komt
eind juni 2024 naar Nederland. De promofilm is al
vertoond bij de laatste editie in Melbourne dit najaar en
is te zien via www.icud2024.org. De Delftse hoogleraren
Zoran Kapelan en Jeroen Langeveld zijn de trekkers van
de 16e editie van de vijfdaagse conferentie.

Water Summit for Global Development 2022 – Catching up with
urbanisation

Op dinsdag 15 maart 2022 houden we op de TU Delft een internationale summit.
Het Scientific Committee bestaat uit Doris van Halem, Sergio Salinas, Edo Abraham
en Frank van Laerhoven.
Water is een fundamenteel mensenrecht en zou voor iedereen beschikbaar moeten
zijn. Water voor voedsel, water voor hygiëne en water om te drinken. Hoe minder
we ons zorgen hoeven te maken over de beschikbaarheid, kwaliteit en kosten van
water, hoe beter mensenlevens en menselijke samenlevingen worden. Ons doel is om
wateronderzoek te promoten dat bijdraagt aan de Sustainable Development Goals van
de Verenigde Naties. We geloven in implementatie, het testen van onze ideeën in het
veld en dat weinig middelen niet noodzakelijk low-tech hoeven te betekenen.
Wij zijn van mening dat dit alles alleen samen kan worden gedaan, en daarom richten
we ons op het opbouwen en bevorderen van sterke interdisciplinaire relaties met een
breed scala aan belanghebbenden. Kom op 15 maart 2021 met ons praten over hoe
multidisciplinaire wetenschap, technologie en innovatie de toegang tot water kunnen
verbeteren en hoe we dit samen kunnen bereiken.
Voor meer informatie, zie www.Watersummitdelft.nl

TRANSITIES IN DE WATERSECTOR – LEREN VAN TRANSFORMEREN

Het najaarscongres van KNW op 26 november staat in het teken van transities in
de watersector. Deze transities veranderen de context van het waterbeheer. Water
speelt er een belangrijke rol in, als energieleverancier in de energietransitie, als
productiemiddel in de landbouw, als basisvoorwaarde voor wonen en recreëren.
De nieuwe opgave voor de watersector is om het waterperspectief te verbinden met
deze maatschappelijke opgaven. Maar dat is niet eenvoudig voor
functionele overheden (waterschappen) en overheidsbedrijven
(drinkwaterbedrijven). Echte transitie-oplossingen, mét handelingsperspectief, zijn hoogstnoodzakelijk.
Tijdens het interactieve najaarscongres zoomen we daarom
samen met o.a. Sander Mager, Derek Loorbach en Jantienne van
der Meij, in op de opgaven waar we voor staan, het fenomeen
transities en wat belangrijke uitgangpunten zijn bij het realiseren van transitieopgaven. Dit alles krijgt pas betekenis als daar
de praktijk tegenaan wordt gelegd. Na afloop heb je concrete
handvatten gekregen om beter beslagen ten ijs met je eigen
transitieopgave(n) aan de slag te gaan én een scherper zicht op
wat het van de organisatie vraagt.
KNW houdt haar najaarscongres bij de Brooklyn Campus in
Breukelen.
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Efﬁciënt, eenvoudig en
innovatiefeenvoudig
waterbeheer
Efﬁciënt,
en
met oplossingen
voor:
innovatief
waterbeheer
met oplossingen voor:
grondwaterstand

oppervlaktewater
grondwaterstand
riooloverstorten
oppervlaktewater
EC-metingen
riooloverstorten
EC-metingen

Gebruikersvriendelĳk en betrouwbaar
gegevens verzamelen:
Gebruikersvriendelĳk en betrouwbaar
Stand-alone
(bluetooth)
gegevens
verzamelen:
Telemetrisch
naar uw portal
Stand-alone (bluetooth)
(GSM, NB IoT, LTE-m, LoRa)
Telemetrisch naar uw portal
(GSM, NB IoT, LTE-m, LoRa)

www.leiderdorpinstruments.nl

info@leiderdorpinstruments.nl

071 54 15 514

www.leiderdorpinstruments.nl

info leiderdorpinstruments.nl

071 54 15 514

