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werkelijk?

Weersextremen leggen zwakke plekken bloot

lET’s Talk
ben van Maanen, sales Engineer
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ben.van.maanen@aerzen.nl

Hogere
zandgronden
verdorren,
beekdalen
lopen onder.
En zijn de
waterveiligheidsplannen
nog toekomstproof?

echte efficiëntie betekent dat in de fluctuerende luchtbehoefte
van waterzuiveringsinstallaties nauwkeurig wordt voorzien.
Beluchting verbruikt tot 80% van de totale energiebehoefte. Het
grootste besparingspotentieel is dus hier te vinden.
Met onze Performance3-productportfolio, bestaande uit
Blower, Hybrid en Turbo, vinden we altijd de meest efficiënte
en op maat gemaakte oplossing voor u. Profiteer van tot 30%
energiebesparing! leT’s Talk! we zullen u graag adviseren!

Precies een jaar geleden stond boven dit redactioneel de kop: Droogte doet het watersysteem
kraken, het moet anders. Na wéér een kurkdroge lente en zomer met verdroogde natuur en
gewassen en dreigende drinkwatertekorten werd vastgesteld dat ons watersysteem te veel is
ingericht op de snelle afvoer van water. Drinkwaterbedrijven en waterschappen riepen in een
pamflet op tot fundamentele hervormingen: herstel de natuurlijke balans in het watersysteem.
Water vasthouden is sindsdien het nieuwe adagium in het waterbeheer, want water is, zo
merkten we in drie droge jaren, ook schaars.
Deze zomer werd Limburg na langdurige regenval overrompeld door water. De Maas zwol
razendsnel aan en voerde - hartje zomer - nog nooit zoveel water af. Maar in de beekdalen
waren de problemen en schades het grootst; huizen, dorpen en campings liepen onder.
Waterschap Limburg plaatste in 50 uur op 200 locaties in totaal 4,2 km demontabele keringen.
Dijkgraaf Patrick van den Broeck zei: “Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het water komt
van alle kanten op ons af.” En dagen later, toen het water was gezakt: “De gebeurtenissen
zijn een wake-up call geweest. We moeten niet meer praten over water-overlast, maar over
waterveiligheid.”
Twee jaren, twee extremen. Na de beleidstafel droogte, komt er de beleidstafel wateroverlast,
aldus de aankondiging van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen. Misschien moet er
nog een derde bijkomen: de beleidstafel zeespiegelstijging en bodemdaling, want volgens de
nieuwste in augustus verschenen IPCC-publicatie Climate Change 2021: The Physical Science
Basis zullen de gevolgen van de klimaatverandering nog veel groter worden. “We vermelden nu
dat rond 2150 een zeespiegelstijging van vijf meter zelfs niet uitgesloten is”, zegt klimaatexpert
Marjolijn Haasnoot (Deltares), een van de hoofdauteurs van het zesde Assessment Report, tegen
H2O-Online.
De weersextremen leggen de zwakke plekken in het waterbeheer bloot: hogere zandgronden
verdorren, beekdalen lopen onder. En zijn de waterveiligheidsplannen nog toekomstproof? Vorig
jaar was de urgentie snel verdampt en kwam het woord ‘water’ niet één keer in de Troonrede
voor. Het kan niet zo zijn dat dat weer gebeurt, in het beleid van het nieuwe kabinet moeten
klimaat en water prominent op de agenda staan met een eigen ministerie dat regie voert.
En o ja, dan gelijk ook aandacht voor de waterkwaliteit, want ook hier volstaan de plannen
van aanpak niet: in 2027 voldoet slechts 60 procent van het Nederlandse water aan de eisen
van de Kaderrichtlijn Water. En dat is het meest optimistische scenario, vooralsnog bevatten
de meeste wateren te hoge concentraties zware metalen, bestrijdingsmiddelen, meststoffen
en PFAS. “Ik zie een nieuwe milieucrisis aankomen”, zegt onderzoeker Lisette de Senerpont
Domis in deze H2O.
Bert Westenbrink

www.aerzen.nl
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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.
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Lisette de
Senerpont Domis:
‘ Nederland is
een delta waaruit
alle dynamiek is
verdwenen’

Drukte in
bodem vraagt
om meer regie

Inhoud

Het middel tegen elk waterprobleem
Verhoeve Milieu & Water neemt al uw zorgen weg als het om uw proceswater gaat.
Verhoeve Milieu & Water helpt u met:
Quickscan
Ozon/AOP test
Kiemgetal
UV

Coagulatie/flocculatie

Biologische afbraak testen

Electrokinetica

Ontwerp & Engineering
Bouw & Service: ozon, UV, DAF, Filtratietechnieken
Verhuur & Lease
proceswater
(agrarisch) drainwater

grondwater
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Podium:
‘Droge voeten’, altijd
en overal?’

koelwater

www.verhoevemw.com
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• Zwitserse precisie: Nauwkeurigheid vanaf 0,05%FS TEB*

COLOFON

• Interne datalogger voor backup (ARC-1)
• NB-IoT, LoRa, 2G / 3G / 4G
• Optioneel: geleidbaarheidmeting, andere materialen (Hastelloy of Titanium), ATEX
• KELLER Kolibri Cloud : geen maandelijkse kosten
* TEB = Total Error Band, dus de maximale fout van de niveausensor
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3G

4G

keller-holland.nl
kolibricloud.com
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• NX Filtration koopt 2,4 hectare grond voor bouw fabriek
• Faalkansmodel detecteert zwakke schakels in
persleidingennetwerk
• Bacterie verstoorde opstartfase robuuste ICEASzuivering
• Nieuwe anaerobe technologie zuivert afvalwater
slachthuis
• Delfland levert vloeibare CO2 aan tuinders
• Northwater versnelt ontmanganingsproces door enten
antraciet

40 WATERWETENSCHAP

• ‘Maatregel op de kaart’ is verbeterd en getoetst
• Zoetwatervoorraad ijsselmeer krapper dan gedacht

44 H2O ONLINE
47 WATERNETWERK

• Winnaars H2O jaarprijs jaargang 2020
• Oproep: Diversiteit en inclusie in de
watersector
• Kick off programma van de AIWW op
9 september
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LISETTE DE SENERPONT DOMIS

De kwaliteit van het oppervlaktewater in
Nederland laat te wensen over. En dat is een
understatement: in 2019 voldeed slechts
1 procent van ons water aan de Europese eisen.
Onderzoeker Lisette de Senerpont Domis,
met meer dan vijftien jaar ervaring in de
aquatische ecologie en een speciale interesse
in klimaatverandering, geeft haar visie.

A
Lisette de Senerpont Domis,
Aquatisch Kenniscentrum Wageningen:

‘WATERKWALITEIT?
IK ZIE EEN NIEUWE
MILIEUCRISIS
AANKOMEN’

‘ Er komen zoveel dingen
samen, ik noem het weleens
de perfect storm’

ls kind was ze niet per se in de weer met schepnetjes, emmers en loeppotjes, het gaat te ver
om haar een vroegtijdige belangstelling voor de
Nederlandse waterflora en -fauna toe te schrijven. Maar interesse in de natuur had ze zeker.
Met een bioloog als moeder kan dat ook bijna
niet anders. “Ik probeerde alle planten en dieren die ik
tegenkwam te identificeren en droogde planten voor mijn
herbarium. Later spitste mijn interesse zich toe op water. Ik
ben begonnen als mariene bioloog, maar gaandeweg breidde mijn werkterrein zich ook uit naar zoetwatersystemen.”
Inmiddels werkt Lisette de Senerpont Domis bij het Neder
lands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), een van de
grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Ze staat
aan het hoofd van het AKWA, het organisatieonderdeel dat
onderzoek doet naar naar waterkwaliteit, de relatie tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit en de invloed van
de klimaatverandering op het functioneren van aquatische
systemen. “Mijn team en ik vertalen fundamentele wetenschappelijke kennis naar de praktijk, naar oplossingen voor
complexe watervraagstukken. We zitten hier niet in ivoren
toren, maar zoeken de samenwerking met waterschappen,
belangenorganisaties, onderzoeks- en ingenieursbureaus
en het bedrijfsleven.”

Volgens de Europese afspraken moet ons oppervlakte
water in 2027 schoon en gezond zijn. Gaat dat lukken?
“Nee, dat is niet reëel. Uit het in juni gepubliceerde r apport
‘The final sprint for Europe’s rivers’ van een coalitie van
internationale (natuur)organisaties blijkt dat slechts een
kwart van de Nederlandse wateren redelijk gezond is en
maar 1 procent ecologisch helemaal in orde. Er zitten te
veel zware metalen, bestrijdingsmiddelen, meststoffen en
PFAS in het water. De conclusie is dat we het niet gaan redden met de huidige plannen voor de waterkwaliteit.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schrijft in de
laatste Nationale Analyse Waterkwaliteit dat, in het meest >

TEKST DORINE VAN KESTEREN
FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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LISETTE DE SENERPONT DOMIS

optimistische scenario, in
2027 60 procent van het
Nederlandse water aan de
eisen zal voldoen. Maar
daar plaats ik kanttekeningen bij: het PBL gaat ervan
uit dat alle maatregelen
daadwerkelijk worden
uitgevoerd en dan ook nog
eens effectief zijn.
Als Nederland de deadline
niet haalt, zullen er waarschuwingen uit de EU
komen – die we nu al krijgen – en later ook financiële sancties. Waterkwaliteit
is overigens geen strikt
Europese aangelegenheid:
de Kaderrichtlijn Water
(KRW) is verankerd in nationale wetgeving.”

Hoe zijn de slechte
resultaten te verklaren?
“Ik noem het weleens een
perfect storm, omdat er zoveel dingen samenkomen.
De eerste factor is het
uitstelgedrag van Nederland. Meer dan enig ander
Europees land beroepen
wij ons op uitzonderingen.
Zo mogen wij al jaren meer
mest uitrijden dan strikt
genomen is toegestaan volgens de Europese regels.
Daarnaast stellen verschillende wetenschappers dat
onze besluitvorming, het
polderen, het zoeken naar
consensus, niet bevorderlijk
is voor de daadkracht in dit
dossier.
De slechte waterkwaliteit
heeft ook te maken met de
grootschalige intensieve
landbouw in ons kleine,
dichtbevolkte land. Tot slot
zijn wij het afvoerputje van
Europa: via de Rijn en de

Maas komt er vervuiling
van andere landen in ons
watersysteem. Maar op dit
laatste mogen we het niet
volledig afschuiven, omdat
de ligging van Nederland
al is verdisconteerd in onze
KRW-doelen.”

En de invloed van de
droogte?
“Het hangt ervan af hoe
lang het droog is en in
welk seizoen zo’n periode
valt, maar over het algemeen geldt dat het water
dan meer geconcentreerd
raakt. Stel je voor dat je een
glaasje cola buiten in de
zon zet. Het water verdampt, maar de suiker niet.
Uiteindelijk blijft er minder volume over en is de
vloeistof zoeter geworden.
In droge tijden bevat het
oppervlaktewater dus meer
nutriënten per liter. Dit zet
de organismen in het water
onder druk. Daar komt
bij dat er tijdens aanhoudende droogte vaak meer
vraag is naar water uit de
samenleving, waardoor
de concentratie nog meer
toeneemt. Een zichzelf
versterkend principe dus.
Droogte leidt verder tot toenemende verzilting. Vooral
in laag N
 ederland dringt
steeds meer zout water ons
land binnen. Ook dit heeft
invloed op de waterkwaliteit.
Omdat de waterschappen
het waterpeil kunstmatig
hebben vastgezet – laag in
de winter, hoog in de zomer
– is Nederland een delta
waaruit alle dynamiek is
verdwenen. Dit is op zich al

een probleem, want als er
geen of heel beperkte stroming is, worden de planten en dieren in het w
 ater
langer blootgesteld aan
potentieel schadelijke stoffen. Maar in de toekomst
wordt het water nóg zouter
en worden rivieren, kanalen
en sloten steeds minder
aangevuld met regen. Wat
betekent dat voor de water
kwaliteit? Helaas heeft
het PBL in de Nationale
Wateranalyse nauwelijks
aandacht voor deze interactie tussen klimaatverandering en waterkwaliteit.”

Een ander hoofdpijndossier
zijn de opkomende stoffen.
“Medicijnresten, microplastics, PFAS: we weten er nog
onvoldoende van. Ook niet
van de gevolgen op de lange
termijn. Deze stoffen vervuilen de bronnen waaruit
Nederland het drinkwater
haalt en de drinkwater
bedrijven zijn maar ten dele
in staat om ze te verwijderen. De stoffen kunnen dus
aanwezig zijn in het drinkwater en in het effluent dat
de rioolzuiveringsinstallatie
verlaat en wordt geloosd op
het oppervlaktewater.
Onze oppervlaktewaterkwaliteit is het slechtste van
Europa, maar het drinkwater is het beste. Dus
dan is het niet moeilijk te
bedenken dat het geld en
de aandacht vooral naar
de drinkwaterzuivering
gaan. Maar eigenlijk klopt
het natuurlijk niet dat dit
nodig is om een probleem
elders in de watercyclus op
te lossen. Veel beter is het

om te voorkómen dat deze
stoffen in het water komen.
Zorg bijvoorbeeld dat mensen hun medicijnen op de
juiste manier verwerken en
niet door het toilet spoelen,
zorg voor meer transparantie en bewustwording over
de voetafdruk van consumentenproducten voor de
waterkwaliteit.”

‘Als Nederland de deadline
niet haalt, zullen er
waarschuwingen uit de
EU komen en later ook
financiële sancties’
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Stel dat u het voor het
zeggen had in Nederland.
Wat zou u dan doen?
“Niet alleen beleid maken
voor de waterkwaliteit,
maar dit ook implementeren en handhaven! Aan
dit laatste schort het, net
als bij het beleid rond de
klimaat- en energietransitie. Om te beginnen moeten
we heel goed nadenken
over de toekomst van de
landbouw. Hoe haalbaar
en nuttig is kringlooplandbouw? Hoe kan het mestverlies worden beperkt?
Geef boeren bijvoorbeeld
meer subsidie voor precisiebemesting of de aanleg
van bufferzones die de
afspoeling van meststoffen
van percelen naar het
slootwater verminderen.
Meer fundamenteel is
de vraag in welke delen
van Nederland landbouw
toekomstbestendig is. In
het laagveengebied bijvoorbeeld is het continu polderen, in letterlijke zin. In de
zomer moet er voldoende
water zijn voor irrigatie en
in de winter moet er juist
niet te veel water zijn omdat
het land anders te nat
wordt. We vragen dus héél
veel van het watersysteem >
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‘ Nederland is
een delta waaruit
alle dynamiek is
verdwenen’
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LISETTE DE SENERPONT DOMIS

Waarom is de water
kwaliteit zo belangrijk?
“Nederland is een waterland. Ons oppervlaktewater
is de basis voor de hele
maatschappij: natuur,
drinkwater, landbouw en
industrie. Het is een transportweg, bron van recreatie
en verkoeling en habitat van

allerlei planten en dieren.
Als water de restpost is,
trek je een wissel op al
deze zaken.”

Demissionair minister
Van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en
Waterstaat zei in de
Tweede Kamer dat we
‘niet te somber’ moeten
zijn.
“Dat vind ik een rare
manier van denken, die de
urgentie miskent. Het is
hetzelfde als een student
die voor al zijn vakken
een 1 staat, maar tegen
z’n ouders zegt dat het
vanzelf wel goedkomt.
Waarom moet alles altijd
op het laatste moment in
Nederland? Het lijkt wel
op de coronavaccinaties:
eerst was het eindeloos
aanmodderen, nu staan we
in de top van Europa qua
vaccinatiesnelheid. Maar
is het eerlijk tegenover de
landbouwsector om ineens
om zo’n enorme versnelling te vragen? Agrariërs
hebben geen vierjaarscyclus, zoals de politiek,
maar moeten investeringen
doen voor tien, vijftien jaar.
Geef die mensen dus nu

eindelijk eens duidelijkheid
en ondersteun hen bij de
noodzakelijke stappen. De
meeste boeren zijn best bereid tot verandering, zeker
als dit gepaard gaat met
subsidies.”

Als de politiek te
langzaam gaat, kan de
rechter ingrijpen. Zie
de U
 rgenda-zaak en de
stikstofuitspraak van de
Raad van State.
“Ik zie een nieuwe milieucrisis aankomen; het is een
kwestie van tijd voor er een
Urgenda-achtige beweging
voor het water ontstaat.
Eerst was waterkwaliteit
een ver-van-hun-bedshow voor de meeste
mensen. Maar nu begint
er ongerustheid te komen.
Kijk naar België, waar in
de Antwerpse voorstad
Zwijndrecht veel meer
PFAS in de wateren en in de
grond zit dan aanvankelijk
werd aangenomen.
Onlangs stelde het RIVM
ook hier dat Nederlanders
te veel PFAS binnenkrijgen via drinkwater en
voedsel. En PFAS zijn bij
lagere concentraties al
schadelijk dan voorheen

werd gedacht. Langzaam
dringt het bewustzijn door
dat water meer is dan
veiligheid en droge voeten
– en dat de kwaliteit van
het oppervlaktewater een
directe relatie heeft met het
drinkwater. Op het moment
dat de gezondheid in het
geding komt, gaan mensen
de pijn voelen.”

Gaat u de kar trekken bij
dat Water-Urgenda?
“Nee, want ik ben een
wetenschapper en moet
een onafhankelijke posi
tie behouden. Zo’n
lobbyorganisatie mag best
bellen voor informatie,
maar dat kan dan ook informatie zijn die minder goed
in haar straatje past. Ik zie
het uitdrukkelijk als mijn
taak om met objectieve
kennis bij te dragen aan het
maatschappelijk debat.
De politiek en alle aanverwante clubs moeten evidence-based te werk gaan,
op basis van argumenten
die inhoudelijk kloppen. En
daar speelt de wetenschap
– niet alleen mijn tak van
sport, maar over de hele
linie – een belangrijke rol
bij.”•
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‘OP KLEINE SCHAAL
NAAR DE GROTE
DINGEN KIJKEN’
WIE
Welke opleiding moet je na je gym
nasium kiezen wanneer je álle bèta
vakken even leuk vindt? Een brochure
over de – bijna onvertaalbare studie
– ‘Life Science and Technology’ aan de
TU Delft bood Kelly Hamers uitkomst.
Een combinatie van microbiologie en
biotechnologie, van natuurkunde én
scheikunde én biologie én wiskunde.
“Menselijke cellen, dierlijke cellen,
bij microbiologie bekijk je alles op
cellulair niveau. Grofweg zijn er twee
manieren waarop je microbiologie
voor mensen nuttig kunt maken”, vervolgt ze. “Of je sleutelt aan het DNA
van de ‘beestjes’ die je wilt inzetten.
Of je gaat de omgeving zo veranderen
dat die beestjes die je wilt gebruiken
daarin optimaal kunnen functioneren,
het winnen van de andere die daar ook
aanwezig zijn.”
Die laatste methode trok en trekt haar
het meeste. Dan kom je al snel terecht
bij het behandelen van afvalwater.
Omdat je daar bij uitstek die beestjes
wil laten overleven die je nodig hebt
om de zuivering goed te laten draaien.
Bij het aanhoren van haar enthou
NR7/8 SEPTEMBER 2021

Kelly Hamers (26), procestechnoloog
industrieel afvalwater bij
Royal HaskoningDHV
Locatie: de microscoopruimte van het
kantoor in Amersfoort

TEKST BARBARA SCHILPEROORT

siaste stage-ervaringen bij een internationale producent van plastic, tipte
een vriendin om zich eens oriënteren
op de afdeling water bij Royal HaskoningDHV. “Daarbij stuitte ik op de
vacature voor de functie waar ik nu al
sinds januari 2019 werk.”

WAAR
In de microscoopruimte van het
kantoor in Amersfoort. “Ik ontwerp
zuiveringen en begeleid de operators
van onze klanten bij het optimaal
besturen van de zuivering in hun
bedrijf, de zogeheten ‘Biowatch’. Als
microbioloog bekijk ik hoe de afval
waterzuivering functioneert. Of het
nodig is om het proces ergens bij te

YOUNG WATERPROFESSIONALS

‘ Waarom moet
alles altijd op
het laatste
moment in
Nederland?’

Lisette de Senerpont Domis (1973) studeerde biologie aan de
Universiteit Utrecht, haalde een master in mariene biologie aan
de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Na diverse onderzoeksbanen werd zij in 2011 hoofd
van het Aquatisch Kenniscentrum Wageningen (AKWA).
AKWA is een initiatief van de afdeling Aquatische Ecologie
van het NIOO-KNAW en de afdeling aquatische ecologie en
waterkwaliteitsbeheer van Wageningen University. AKWA
vertaalt waardevolle fundamentele wetenschappelijke kennis
naar oplossingen voor watervraagstukken in de praktijk. De
Senerpont Domise houdt zich zowel nationaal als internationaal
bezig met watervraagstukken en werkt veel samen met kennis
instellingen, overheden en private partners om gezamenlijk tot
duurzame oplossingen te komen.

daar en ondertussen spoelen de mest en de pesticiden die niet zijn opgenomen
door de gewassen, af op het
systeem. Met het gevaar
dat ik gedonder krijg op
Twitter: als je echt serieus
werk wilt maken van de
waterkwaliteit, moet je de
landbouwbedrijven op deze
locaties uitfaseren.
Een andere kwestie is de
toelating van chemische
stoffen op de markt. Daarbij
moet niet alleen worden
gekeken naar de giftigheid,
maar ook naar de (ecolo
gische) gevolgen op de
lange termijn. Want het is
nogal een verschil of een
stof meteen schade veroorzaakt of sluipend, over
enkele jaren of decennia.
Relevant is ook hoe al die
stoffen in het water met
elkaar interacteren.”
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stellen. Onze klanten komen uit binnen- en buitenland, zijn heel divers,
van een toetjesfabrikant tot een metaalbewerker. Sinds afgelopen najaar
ben ik ook meer bezig met vergunningen, bekijk ik of lozingen voldoen
aan de regelgeving. Mijn werk wordt
steeds meer gevarieerd! Op kleine
schaal naar de grote dingen kijken. Ik
leerde het tijdens mijn studie en doe
dat in mijn huidige werk nog steeds.
Met veel plezier.”

(TOEKOMST)DROOM
Graag zou ze wat meer van de wereld
willen zien. Naar andere landen
reizen, er werken. Hopelijk komt het
er (weer) van. Na Corona. “En ik hoop
mijn steentje te kunnen bijdragen aan
een betere wereld, een meer duurzame manier van leven. Want ik ben
opgevoed met het besef dat we maar
één planeet hebben, dat we daarvoor
verantwoordelijkheid dragen. Dat lukt
niet in je eentje. Daarom droom ik ook
van een betere samenwerking, binnen
de industrie en in de maatschappij.
Samen iets voor elkaar krijgen. Daar
gaat het om.” •
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Aardwarmte versus drinkwater

DRUKTE
IN BODEM
VRAAGT
OM MEER
REGIE

D

Een schone energiebron die altijd
levert, onafhankelijk van zon of
wind. Bovendien ondergronds, dus
geen horizonvervuiling. Aardwarmte
geldt als een grote belofte voor de
energietransitie. Op papier goed voor
26 procent van de warmtevraag van
huizen en gebouwen. Maar hoe druk
wordt het in de bodem? En wat zijn
de risico’s voor het grondwater en de
drinkwaterbronnen?

DRUKTE IN BODEM

C

‘Het wordt
verwarrend en
inefficiënt als
elke regio een
andere koers
vaart’

oöperatie Trias Westland in Naaldwijk
had op 1 juli 2021 de primeur met de
oplevering van een ‘veilige’ aardwarmte
bron. In vaktermen: een doublet ont
worpen volgens de nieuwe Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Via put
1 komt water van 90 °C naar boven, opgepompt
uit zandlagen op 2,3 kilometer diepte. Warmtewisselaars geven de warmte door aan het lokale
warmtenet waarop bedrijven en voor het eerst ook
woningen zijn aangesloten. Het afgekoelde water
stroomt via put 2 retour de aarde in om opnieuw
opgewarmd te worden. Geothermie is daarmee een
volledig hernieuwbare energiebron.
In Nederland zijn sinds 2007 circa 25 aardwarmte
bronnen in gebruik genomen, voornamelijk in de
glastuinbouw. De eerste generatie doubletten
kampte met nogal wat kinderziekten: mislukte
boringen, tegenvallende opbrengsten, breuken
en lekkages door corrosie door het hoge zoutgehalte. Daar zit meteen het grootste risico voor
het grondwater. Naast zout kan water uit de diepe
ondergrond van nature zware metalen en opgeloste
gassen bevatten. Bovendien worden ook nog eens
roestremmende chemicaliën gebruikt (inhibitoren).
Allemaal stoffen die niet moeten weglekken naar
grondwaterreserves.
Bij het slaan van de putten worden gaten geboord
in dikke kleilagen die de grondwatervoorraden
afschermen tegen infiltraties vanuit het maaiveld of
uit diepere aardlagen. Die gaten moeten vakkundig
worden afgedicht. Zeker de eerste tien jaar ging het
boren verre van vlekkeloos. Het Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) moest herhaaldelijk putten stilleggen en bedrijven aanschrijven om reparaties uit te
voeren. Een boorproject in Limburg werd definitief
gestopt wegens seismische risico’s en in de stad
Groningen werd om dezelfde reden een aardwarmteplan afgeblazen.

Veilige putten
Belangenvereniging Geothermie Nederland heeft
in 2020 de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp
gepresenteerd. De nieuwe Trias-bron in het Westland is als eerste volgens deze standaard ontworpen. De grootste winst voor de veiligheid zit in de >

TEKST HANS OERLEMANS | BEELD ISTOCKPHOTO
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Hans de Groene

gaat benutten, ontstaan er verstoringen. Maar om die reden aardwarmte
uitsluiten van de energietransitie gaat
veel te ver. Dan wordt het nog moei
lijker de klimaatdoelen te halen.”
“Aardwarmte winnen kan op een veilige en verantwoorde manier, mits we
scherpe eisen stellen aan de locatiekeuze, het putontwerp, de exploitatie
en monitoring. De problemen met

Boortoren Trias Westland

de eerste generatie putten zijn mede
ontstaan omdat het een jonge en nog
onervaren sector was. Dat verandert
nu snel. Ook in Nederland ontwikkelt
geothermie zich tot een professionele
techniek. De sector heeft meer oog
gekregen voor de kwaliteit van mate
rialen en technieken, voor veiligheid en
maatschappelijk draagvlak.”
Rekenkamer kritisch
De Algemene Rekenkamer pleit in een
recent rapport (juni 2021) voor meer
centrale regie in de ondergrond, zeker
nu geothermie onder druk van de klimaatdoelen weleens snel zou kunnen
groeien. Het ministerie van EZK moet
voortaan bij aanvragen voor boorvergunningen veel sterker de bescher-

Boorvrije zones
Ook Vewin (vereniging van drinkwaterbedrijven) pleit voor meer regie in de
ondergrond, temeer omdat de vraag
naar drinkwater de komende decennia sterk zal toenemen door bevolkingsgroei, hogere temperaturen en
toenemende perioden van langdurige
droogte. Het Rijk heeft de provincies en
de drinkwatersector daarom al in 2018

‘Zorg voor een
ruimtelijk scherpe
scheiding tussen
geothermie en
alle huidige en
toekomstige drinkwaterbronnen’

Foto Carel Kramer

dubbelwandige constructie die het hete
water weghoudt van de buitenwand. De
binnenbuis is bedekt met een laag corrosievrij glasfiber versterkt met epoxy.
Het nieuwe putontwerp moet een
veilige (roestvrije) exploitatie garanderen gedurende de hele levenscyclus,
tot en met de ontmanteling van de put.
Bedrijven aangesloten bij Geothermie
Nederland werken voortaan volgens
deze standaard.
Zijn hiermee alle risico’s voor het
grondwater ondervangen? “Zo ver
ga ik zeker niet, maar het is wel een
flinke stap vooruit”, zegt Niels Hartog,
geohydroloog bij KWR. Hij schreef in
2016 een rapport over de risico’s van
geothermie. “Geen enkel systeem is
100 procent veilig. Als er onverhoopt
iets misgaat, moet je snel kunnen ingrijpen om de schade te beperken. Dat
vraagt om het permanent monitoren
van wat zich in en rondom de put afspeelt. Maar hoe doe je dat? Het is tijd
voor een industriestandaard duurzaam
monitoren.”
Hartog wijst erop dat de toekomstige
vraag naar aardwarmte vooral zal
komen uit stedelijk gebied, terwijl
drinkwaterbronnen en strategische
grondwatervoorraden in landelijke
gebieden liggen. Bovendien mag de
afstand tussen de aardewarmtebron en
de afnemers hooguit vijf kilometer zijn,
om warmteverlies te voorkomen. Maar
ook buiten de kwetsbare beschermingsgebieden is voorzichtigheid geboden. “We moeten sowieso zuinig zijn
op al onze grondwaterpakketten, waar
ze ook liggen. Zodra je de ondergrond

ming van de drinkwatervoorraden
meewegen, aldus de Rekenkamer.
Die bescherming is nu niet ‘doeltreffend’. Beleid en uitvoering schieten
tekort. De Rekenkamer roept op in
wet- en regelgeving vast te leggen hoe
de belangen van aardwarmte en drinkwater zich tot elkaar verhouden.
Hartog: “De drinkwatervoorziening
is een nationaal belang, net als de
energietransitie en de rol van geothermie daarin. Dan mag je verwachten
dat het Rijk duidelijke kaders stelt en
bepaalt waar wat mag plaatsvinden en
onder welke voorwaarden. Delegeer je
dit naar de regio’s dan krijg je al snel
discussies waarbij lokale belangen
de boventoon gaan voeren. Het wordt
verwarrend en inefficiënt als elke regio
een andere koers vaart.”

gevraagd nieuwe drinkwaterreserves
aan te wijzen: Aanvullende Strategische
Voorraden (ASV’s). Het eindrapport
wordt nog dit jaar gepresenteerd.
Vewin wil dat er brede boorvrije zones
komen rondom huidige en toekomstige
drinkwaterbronnen. Elke vorm van
mijnbouw is hier taboe. Bestuurlijk
ligt dit complex. De provincies zijn
verantwoordelijk voor de bescherming
van de wingebieden en strategische
voorraden, maar het Rijk verleent de
vergunningen voor geothermie.
In een gezamenlijke reactie op het
rapport van de Rekenkamer schrijven
de ministers van IenW en EZK: “Op
regionaal niveau moet duurzame
veiligstelling van de openbare drink
watervoorziening worden gewaarborgd, maar dat betekent niet dat
op elke locatie drinkwater zwaarder
weegt dan de energievoorziening.
Soms kan de duurzame energievoorziening voorrang krijgen.”
Wie denkt dat Vewin en Geothermie
Nederland in dit dossier lijnrecht
tegenover staan, heeft het mis. “Ik
kijk uit naar verdere constructieve
samenwerking”, zei directeur Hans de
Groene van Vewin afgelopen mei bij de
presentatie van de Industriestandaard
Duurzaam Putontwerp. Vewin heeft
input geleverd voor de ontwikkeling
van de standaard en is tevreden met
het eindresultaat. “Dit is een stap in
de professionalisering van de sector.
Terecht wordt de nadruk gelegd op
mogelijke risico’s voor de drinkwater
winning en hoe die beoordeeld en
beperkt kunnen worden. Wat ons
betreft, wordt deze standaard wettelijk
verankerd.”
De Groene: “Wij snappen dat aardwarmte nodig is en ook dat dit een
hoge vlucht zal nemen. Tegelijkertijd
is de drinkwatervoorziening uiterst
kwetsbaar. Zorg daarom voor een
ruimtelijk scherpe scheiding tussen
geothermie en alle huidige en toekomstige drinkwaterbronnen. Als je dat
NR7/8 SEPTEMBER 2021
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Niels Hartog

‘Zodra je de
ondergrond gaat
benutten, ontstaan
er verstoringen.
Maar om die
reden aardwarmte
uitsluiten van de
energietransitie
gaat veel te ver’
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VEEL MIS BIJ ‘ONDIEPE’ BODEMENERGIE
Naast geothermie op enkele kilometers diepte wordt er ook in de bovengrond tot circa
300 meter diep energie gewonnen. Het gaat dan om Warmte Koude Opslag (WKO) en
gesloten bodemenergiesystemen. Beide worden al jaren toegepast voor de verwarming
van kantoren, bedrijven en woningen. De technieken zijn anders dan bij geothermie, de
temperatuur ligt veel lager en het gebeurt vaak niet CO₂-vrij (warmtepompen op fossiele
stroom). Ook hier zijn er risico’s op verontreinigingen door lekkages.
De wettelijke taken en bevoegdheden liggen voor deze ondiepe systemen bij provincies,
gemeenten en omgevingsdiensten. Voor kleinschalige gesloten systemen geldt alleen een
meldplicht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert boorbedrijven bij de
aanleg van installaties, veelal na meldingen van (vermoedens van) overtredingen. Uit een
rapport van maart jl. blijkt dat er nogal wat misgaat.
ILT constateerde onder meer het gebrekkig afvullen en afdichten van boorgaten en
gebruik van schadelijke stoffen voor bodem en grondwater. De gecontroleerde boorbedrijven hadden vaak niet de kennis en het materieel om werkzaamheden adequaat uit te
voeren. Ze houden bij het boren te weinig rekening met kwetsbare bodemlagen. ILT doet
een reeks aanbevelingen waaronder versterking van het toezicht en de verplichting voor
aannemers om transparant te zijn over plaats, tijd en aard van hun boringen.

vastlegt in nationale wet- en regel
geving en zorgt voor goed toezicht, dan
hoeven geothermie en drinkwaterwinning elkaar niet in de weg te zitten.”
Nul subsidie
Ondertussen is het nog maar de
vraag of geothermie inderdaad binnen
afzienbare tijd een hoge vlucht gaat
nemen. In 2020 had het Rijk 5 miljard euro te verdelen voor duurzame
energieprojecten (SDE++). Daarvan
gaat 2,1 miljard naar CO₂-opslag in
een leeg aardgasveld en 2 miljard
naar zonne-energie. En 0 euro naar
geothermie. Zes initiatieven hebben
tevergeefs een aanvraag ingediend.

De SDE-subsidies worden verdeeld
over projecten die op korte termijn
de meeste CO₂-reductie realiseren
tegen de laagste kosten. Geothermie
als warmtebron voor een bestaand of
nieuw warmtenet is relatief duur in
verhouding tot de CO₂-winst.
Maar zonder subsidie lukt het niet
projecten te starten met hoge aanloopkosten en zo ervaring op te doen.
Voor een rendabele businesscase
moet een aardwarmtebron op termijn
zo’n 5 á 6.000 woningen van warmte
kunnen voorzien. Onzekerheid over de
financiering zal woningcorporaties,
gemeenten en private partijen ervan
weerhouden om te investeren.•
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COÖRDINATIE: MIRJAM JOCHEMSEN

Reageren? Ideeën?
Moderne techniek maakt steeds betere sturing van de waterhuishouding mogelijk.
Maar daarmee zijn droge voeten zeker niet gegarandeerd, zo werd deze zomer
weer overweldigend duidelijk in Limburg. En ook in Noord-Holland was eind juni na
extreme regenval sprake van forse wateroverlast. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) zegt al het mogelijke gedaan te hebben om de schade
te beperken, maar de agrariërs in het gebied zien dat anders. Wat gebeurde er
precies, en vooral: wat valt er te leren, ook voor overlastsituaties elders in het land?
De kijk van bestuurders Siem Jan Schenk (HHNK) en Kees Stoop (LTO-Noord).

‘DROGE VOETEN’,
ALTIJD EN OVERAL?
Kees Stoop:
waterschap was
niet voorbereid

WAS DE AANPAK VAN HHNK
TIJDIG EN ADEQUAAT?
Volgens ons niet. Er was zware neerslag voorspeld, maar het waterschap
was hier niet op voorbereid. Veel
sloten zijn ook slecht onderhouden,
die zijn te veel dichtgegroeid. Daarnaast werden de waterbergingen te
laat opengezet. Ze functioneerden ook

Er zijn zo’n honderd boeren g
 etroffen.
Bij een flink aantal van hen heeft
het land twee etmalen onder water
gestaan, dus de schade is enorm, die
kan per bedrijf tot in de tonnen lopen.
Sommigen vrezen dan ook voor het
voortbestaan van hun bedrijf. Bij zulk
noodweer is enige overlast en schade
niet te voorkomen, maar zo erg als nu
had het niet hoeven zijn.

HOE NU VERDER?
LTO Noord is in gesprek met het
waterschap. We zetten nu op een
rijtje wat volgens ons de feiten zijn,
in september praten we verder. Er is
volgens ons een kritische kijk nodig
op het watersysteem. Zijn de waterbergingen in hun huidige vorm wel
een oplossing bij plensbuien? Moeten

iStockphoto

Het was noodweer. In korte tijd viel er
in Noord-Holland extreem veel regen.
Het waterschap kreeg al dat water
niet snel genoeg weggepompt, dus
op verschillende plaatsen ontstond
er grote wateroverlast. Het leidde
tot chaotische en zelfs paniekerige
situaties.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR
DE BOEREN EN TUINDERS?

misschien de waterpeilen op meer
plekken gemeten worden, zodat het
water beter gestuurd kan worden? Is
het onderhoud van het systeem wel op
orde? Heeft HHNK de crisisorganisatie wel op orde? We vinden het sterk
dat het waterschap dit nu door een
externe partij laat toetsen.
Ook de communicatie in dergelijke
noodsituaties moet echt beter. Het
waterschap moet de regie willen en
kunnen nemen. De ondernemers
moeten weten waar ze aan toe zijn en
wat hen te doen staat.

Foto HHNK

WAT GEBEURDE ER DIE
BEWUSTE VRIJDAGAVOND
IN JUNI?

niet naar behoren. Dat kwam deels
door falende automatisering, deels
ook doordat ze niet op de goede plek
liggen. En ten slotte: HHNK was telefonisch slecht bereikbaar. Hoe kan je
dan als waterschap de regie houden?
Tientallen agrarisch ondernemers en
loonwerkers zijn wel meteen zelf aan
het pompen gegaan.

Siem Jan Schenk:
wegwerken water
kost tijd

WAT GEBEURDE ER DIE
BEWUSTE VRIJDAGAVOND
IN JUNI?
We hadden te maken met onverwachte clusterbuien, waarbij in korte tijd
extreem veel water valt. Die vielen
bovendien op een ongewoon groot
oppervlak: in het kustgebied vanaf
Castricum tot de Zijper polder, een
strook van zo’n 35 km lengte.
Dat er veel regen ging vallen,
20-30 mm, wisten we van tevoren.
Maar dat het lokaal veel meer zou
worden, dat werd pas enkele uren
van tevoren duidelijk. Ons systeem is
ingericht om buien op te vangen die
eens in de 10-100 jaar voorkomen.
Daarmee voldoen we aan de wettelijke normen. Wat er werkelijk in een
paar uur tijd op ons neerdaalde was
100 tot lokaal wel 150 mm. Dat geNR7/8 SEPTEMBER 2021

Ga naar h2owaternetwerk.
nl/h2o-podium/opinie.
Of heeft u iets te zeggen
over een onderwerp waarover we het in de water
wereld – en in deze rubriek
– met elkaar zouden moeten hebben? Neem contact
op met de redactie van H2O,
redactie@h2o-media.nl.

beurt statistisch gezien eenmaal in de
1.000 jaar! Dat kon niemand voorzien.
Dat er de dagen daarna ook nog heel
veel water naar beneden kwam, hielp
niet.

watersysteem fundamenteel op orde,
heeft het waterschap adequaat gereageerd, en hoe verliep de communicatie tussen de betrokkenen?”

WAS DE AANPAK VAN HHNK
TIJDIG EN ADEQUAAT?

In september gaan we weer samen
aan tafel zitten, om het onafhankelijke evaluatierapport te bespreken.
Wij denken dat er sowieso duidelijke
afspraken moeten komen over de
particuliere inzet van pompen en
de coördinatie daarvan. Ook denken
we dat de communicatie, intern en
extern, beter kan in de toekomst. Voor
het overige wachten we de gesprekken in september af.
Los van dit alles laten de verschillende overlastsituaties van deze zomer,
ook elders in het land, opnieuw de
urgentie zien van meer oog voor de
rol van water in de verdere inrichting
van ons land. Er is echt een gezamen
lijke aanpak nodig, van vooral de
stedelijke ontwikkeling. Het landelijke
Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie zet ons allemaal daarmee aan
het werk. De waterschappen kunnen
waterproblemen niet in hun eentje
voorkomen, ook projectontwikkelaars,
gemeenten en provincies hebben een
grote verantwoordelijkheid.

We hebben er alles aan gedaan het
water zo snel mogelijk weg te werken, door extra pompen in te zetten
en waterbergingen te openen. Ook de
boeren en de tuinders in het gebied
hebben extra pompcapaciteit ingezet, waar we heel blij mee zijn. Maar
het wegwerken van het water en het
verplaatsen naar de waterbergingen
kost tijd. Onder deze uitzonderlijke
omstandigheden was schade niet te
voorkomen, alleen te beperken.

LTO-NOORD ZIET DIT ANDERS.
“Het is duidelijk dat we een verschillende kijk op het gebeurde hebben.
Aan de discussie daarover willen we
ruimte en tijd geven. We hebben al
enkele gesprekken met de agrariërs
gehad, op bestuurlijk niveau en ‘in
de polder’. We werken nu aan een
gezamenlijke evaluatie. Wat is ieders
feitenrelaas? Dat moet naar drie
belangrijke aspecten kijken: is het

HOE NU VERDER?

DIVERSITEIT IN DE WATERSECTOR

(Advertenties)

AUTHORIZED SERVICE CENTRE

sulteq
distributie pompen

- SCHROEFSPINDEL POMPEN
- CENTRIFUGAAL POMPEN
- PROPELLOR POMPEN
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IN DE WATERSECTOR

- EXCENTRISCHE WORM POMPEN
- SLANGEN POMPEN
- TANDWIEL POMPEN
- MACERATOREN
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Automatisering
voor waterbeheer

De Compacte Solar Besturing

Automatisering
voor waterbeheer

Beheren, bewaken en besturen;
de Compacte Solar Besturing maakt
eﬃciënt waterbeheer mogelijk!
De Compacte Solar Besturing is een krachtige, door
zonne-energie gevoede aandrijving, die u in staat

stelt om stuwen en schuiven autonoom aan te sturen.
Juist als er geen netspanning aanwezig is.
Voornaamste kenmerken

VERSCHIL
MOET ER
WEZEN!
MAAR IS
DAT ER
OOK?

• Koppeling met diverse hoofdposten mogelijk

• Diverse onderstations mogelijk

• Eenvoudige montage op elke stuw of schuif

• Krachtige motor (tot 150Nm) met handbediening
• Touchscreen voor eenvoudige bediening
en inregelen op locatie

Vlaar Techniek BV Tel 0227 570260 • info@vlaartechniek.nl • www.vlaartechniek.nl
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Het is bijna een dooddoener dat verschillen op de
werkvloer waardevol zijn voor organisaties. Ook in
de watersector zijn er allerlei initiatieven om diver
siteit te bevorderen. Maar wie wordt uitgenodigd
voor het feest? TEKST HANS KLIP | BEELD ISTOCKPHOTO

M

an, wit en grijs. Dat is het beeld van de gemiddelde
medewerker in de watersector. Toch behoeft dit
nuancering. Zo neemt het aandeel van vrouwen
over vrijwel de gehele linie toe, al is de man-vrouwverhouding in de meeste organisaties nog tamelijk
scheef. En bij onder meer ingenieurs- en advies
bureaus werken behoorlijk veel twintigers en dertigers.
Het sleutelwoord voor bedrijven en organisaties is diversiteit. Ze
streven naar een werkvloer waar volop ruimte voor verschillen is.
Zowel zichtbare zoals leeftijd, geslacht en etniciteit als niet zichtbare, bijvoorbeeld culturele achtergrond en seksuele geaardheid.
Maar eigenlijk kunnen allerlei verschillen onder diversiteit vallen.
Inclusie
Er zijn volgens experts tal van voordelen verbonden aan diversiteit, daarbij ondersteund door onderzoeken. Door variatie in
eigen huis te omarmen, boeken organisaties betere resultaten en
krijgen creativiteit en innovatie extra kansen. Medewerkers zijn
tevredener omdat er veel mogelijkheden voor ontwikkeling zijn.
Ook zijn organisaties aantrekkelijker op de arbeidsmarkt.
Een divers samengesteld personeelsbestand heeft echter geen
zin als het gedrag en waarden van medewerkers en de spelregels
binnen de organisatie hierop niet zijn afgestemd. Wezenlijk is dat
mensen goed omgaan met verschillen en het beste in elkaar >

21

22

DIVERSITEIT IN DE WATERSECTOR

naar boven halen. Dit
wordt inclusie genoemd.
Hiervoor bestaat een
mooie uitdrukking van
diversiteitsexpert Verna
Myers: ‘Diversity is being
invited to the party,
inclusion is being asked
to dance.’
Strategische bijdrage
Het bevorderen van
diversiteit en inclusie
vraagt om flinke inspan
ningen en uithoudings
vermogen. Zo benadrukt
professor Naomi Ellemers
van de Universiteit Utrecht
dat niet altijd snel beter
zal worden gepresteerd.
Het is van belang dat diver
siteit ook gezien wordt als
een belangrijke bijdrage
aan de strategische
organisatiedoelen. In de
ogen van de Amerikaanse
diversiteitsconsultant en
-coach Lily Zheng moet
inclusie zelfs voorafgaan
aan diversiteit. Haar advies
is om eerst de vele blinde
vlekken, micro-agressies
en stereotyperingen aan te
pakken, alvorens mensen
met diverse achtergronden
binnen te halen.
In een korte artikelen
reeks diept H2O een aantal
aspecten van diversiteit
en inclusie uit. Wat doen
organisaties in watersector
hieraan en waar worste
len ze mee? Hier wordt
afgetrapt met hoe Bart de
Zwart (over de inspannin
gen van waterschappen)
en Johan Oost (vooral
vanuit de invalshoek van
jongeren) er tegenaan
kijken.

‘ ELKAARS
TALENTEN OPTIMAAL
GEBRUIKEN, DAT IS
DE KERN’
Bart de Zwart: “Ook binnen de sector water
schappen speelt het thema van diversiteit. Bij
veel organisaties ligt de nadruk momenteel op
de positie van vrouwen, jongeren, ouderen en
mensen met een arbeidsbeperking. Een aantal
organisaties heeft een bredere blik en kijkt bij
voorbeeld ook naar etniciteit en seksuele geaard
heid. Door de maatschappelijke discussie komt
binnen de sector de aandacht voor diversiteit en
inclusie steeds meer op gang. Structureel beleid
ontbreekt echter vaak nog.
De cultuur binnen organisaties speelt een
belangrijke rol bij dit thema: hoe gaan mensen
met elkaar om en hoe werken zij samen? Dan
spreek je over inclusie. Diversiteit zegt name
lijk eigenlijk alleen of alle hokjes zijn ingevuld
en gelijkmatig verdeeld. De kern van inclusie is
echter: hoe maken mensen optimaal gebruik van
elkaars talenten? En hoe zorgen we ervoor dat
medewerkers de kans krijgen om hun talenten te
ontplooien zonder hierbij te oordelen op basis van
persoonskenmerken als leeftijd, geslacht, etni
citeit, geaardheid et cetera? Juist die verschillen
in persoonskenmerken kunnen weer unieke en
elkaar versterkende combinaties van talenten
met zich meebrengen.
De eerste voorwaarde om te komen tot een divers
samengestelde organisatie is een diverse pool
van potentiële medewerkers op de arbeidsmarkt.
Vervolgens dienen zij ook bereid te zijn om bij
jouw organisatie te komen werken. Dit vraagt
om aandacht voor de verschillende doelgroepen
bij zowel de toeleiding naar de arbeidsmarkt als
bij de arbeidsmarktcommunicatie en werving en
selectie.
De sector waterschappen kenmerkt zich door een
relatief groot aantal oudere, autochtone mannen,
in vergelijking met de totale Nederlandse be
roepsbevolking. Ook hebben medewerkers in toe
nemende mate een gemiddeld hogere opleiding;
veel laaggeschoold werk verdwijnt of wordt uitbe
steed. Een meer representatieve samenstelling
van het personeelsbestand is wenselijk. Enerzijds
vanuit de voorbeeldfunctie van de waterschappen

als overheidsorganisaties, anderzijds voor de
herkenbaarheid richting burgers waarmee steeds
intensiever contact is.
De instroom van jongeren neemt de laatste jaren
geleidelijk toe. Helaas verlaten veel van hen de
sector weer snel. Dit is mogelijk een gevolg van
een gebrek doorstroommogelijkheden of onvrede
over het werk dan wel de organisatie. Ook hierbij
gaat het weer om het verhaal van inclusie: hoe
zorgen waterschappen ervoor dat jongeren pret
tig kunnen werken, hun stem voldoende kunnen
laten horen en kunnen doorstromen?
Het aandeel van vrouwen in het personeels
bestand groeit eveneens. Dit geldt ook voor het
aantal leidinggevende vrouwen. Veel waterschap
pen hebben met speciale programma’s hierin
de afgelopen jaren succesvol energie gestoken.
Culturele diversiteit staat bij meerdere organisa
ties eveneens op de agenda. Om de instroom van
medewerkers met een andere etnische achter
grond te bevorderen, zetten waterschappen
vooral in op het toespitsen van de arbeidsmarkt
communicatie voor deze groep.”
Mensen met een arbeidsbeperking vormen
een specifieke groep, als het gaat om diversi
teit. Vanuit de Wet Banenafspraak ligt er een
verplichting voor organisaties om personen uit
deze doelgroep in dienst te nemen. Als A&Ofonds ondersteunen we de waterschappen hierbij
met het Platform Inclusiviteit en het programma
Onbeperkte Denkers. De afgelopen jaren zien
we bij veel organisaties een verschuiving van
het ‘moeten volgens de wet’ naar een intrinsieke
motivatie om de talenten van deze mensen in te
passen op de juiste plek in de organisatie. Dit kan
een vliegwiel zijn voor een bredere aanpak van
inclusie.”

‘ER IS EEN
BEHOORLIJKE
INSTROOM VAN
ENTHOUSIASTE
JONGE
PROFESSIONALS’
Johan Oost: “Het gaat op het gebied van gender
absoluut de goede kant op. Weliswaar werken
in de Nederlandse watersector nog relatief veel
oudere mannen ten opzichte van oudere vrouwen,
maar de vrouwelijke aanwas is in recente jaren
behoorlijk toegenomen. Dat is ook te zien bij onze
eigen programma’s, die weliswaar focussen op
hbo- en universitair niveau. Hieraan doen veel
jonge vrouwen mee. Bij de programma’s van
de afgelopen elf jaar was de genderverhouding
ongeveer fifty-fifty. Het idee dat het in de sector
om de harde techniek draait, is gelukkig wel
achterhaald.
Culturele diversiteit vind ik lastiger om in te
schalen. Op hogescholen en universiteiten zijn
er weliswaar veel buitenlandse studenten, maar
de meesten gaan terug naar eigen land. Puur kij
kend naar mensen met een migratieachtergrond
die in Nederland geboren en getogen zijn, blijft de
vertegenwoordiging achter. Een personeelsfunc
tionaris vertelde me onlangs dat haar organisatie
heel erg de best heeft gedaan om mensen met
een andere culturele en etnische achtergrond aan
te trekken, maar dat het erg lastig is.
Het is moeilijk te zeggen wat hiervoor de redenen
zijn omdat goede getallen ontbreken. De interna
tionale oriëntatie van de watersector kan helpen
bij het bevorderen van culturele diversiteit.
Mensen komen op opleidingen en ook daarna in
aanraking met buitenlanders die anders denken
en doen. Dat is een mooi uitgangspunt, want
water kent geen grenzen.

Bart de Zwart is programmamanager bij het
Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen. Het fonds ondersteunt organisaties in de sector
waterschappen bij het werken aan goed werkgeveren werknemerschap.

DIVERSITEIT
IN DE WATERSECTOR

Ik weet niet of de sector té grijs is. Senioren zijn
goed zichtbaar en gaan vaak naar netwerkbijeen
komsten. Er is echter een behoorlijke instroom
van enthousiaste jonge professionals. Ik heb
geen eenduidig antwoord. Van mijn achterban
hoor ik juist dat jongeren graag willen leren van
senioren, maar wel hun werk flexibel willen
doen. Zij vinden het leuk om betrokken te worden
en samen met professionals met veel ervaring
concreet aan de slag te gaan.
Van belang is en blijft dat de watersector zicht
baar is richting middelbare scholieren en dat stu
denten er na hun studie willen gaan werken. Onze
sector heeft erg aantrekkelijke programma’s voor
studenten en jonge professionals. Die worden
ook wel gezien. De gemiddelde waterprofessional
is zeer gepassioneerd om de wereld met mooie
ideeën verder te brengen. Focus daarop en bind
hiermee nieuwe mensen.”
Johan Oost is directeur van Stichting Wetskills.
Deze organisatie richt zich op het verbinden van
jongere mensen in de watersector, onder meer met
de Wetskills Water Challenge.
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Hoogstandje
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nder het toeziend oog van bezoekers wordt in
een vijver van Diergaarde Blijdorp een bijzondere innovatie getest: een buis die energie wint
uit organische verbindingen in het water.
De installatie is uitgerust met een nieuwe nog experimentele technologie, de Microbial Fuel Cell. Deze
biobrandstofcel zet elektronen die micro-organismen
afscheiden als ze organisch materiaal afbreken om
in elektriciteit. De technologie is de basis van POND,
een drijvend netwerk dat energie oogst uit organische
verbindingen in water.
Naast het produceren van energie meet de installatie
ook de waterkwaliteit en stuurt als een off-grid data
hub de verzamelde gegevens door naar de waterbeheerder zoals een waterschap. Die kan met deze
vinding een flinke efficiency- en kwaliteitsslag maken
in het monitoren van de waterkwaliteit.
Niet zo verwonderlijk dus dat de waterschappen van
Schieland en de Krimpenerwaard en De Dommel zich
samen met het Rotterdamse initiatief Rotterdams
Weerwoord hebben verbonden aan het innovatieproject
van de start-up Nova Innova.
Na maanden van testen in laboratoria werd in juli in de
Rotterdamse dierentuin Blijdorp, een proeftuin voor
veel innovaties, een prototype geplaatst in twee vijvers
- een bij het kamelenverblijf en een in het centrum van
de dierentuin, met, naar verwachting, uiteenlopende
concentraties organisch materiaal. Het idee daarbij:
in water met meer organisch materiaal produceert de
cel meer energie.
Die productie is in de proefopstelling nog bescheiden.
Zo rond de 20-50 mW/m2, vertelt ontwerpster Ermi
van Oers, founder van Nova Innova. “Maar dit is nog
maar het begin. Het is een nieuwe techniek, met een
enorme potentie.” Het idee dat de nieuwe technologie
bijdraagt aan duurzame energie maakt Van Oers enthousiast. Ze ziet veel toepassingen voor zich: “Rijstvelden in Indonesië gaan naast voedsel ook energie
produceren. Het Amazonegebied wordt letterlijk een
powerplant.”
Terug naar Blijdorp. In de proefopstelling worden
sensoren voor het meten van de waterkwaliteit aan
de prototypes gehangen. In de definitieve vorm zal het
drijvende netwerk de waterkwaliteit ook visualiseren
met drijvende lampen die van kleur veranderen. Kleurt
de lamp rood, dan is de waterkwaliteit onvoldoende.
Van Oers: “Hiermee creëer je bewustwording van
de kwetsbaarheid van het ecosysteem en geef je het
water een stem.”

H

ENERGIE
WINNEN
IN VIJVER
DIERGAARDE
BLIJDORP
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

NR7/8 SEPTEMBER 2021

26

TEKST BERT WESTENBRINK | BEELD ANP

N

a de extreme regenval van 13 en 14 juli in de Ardennen steeg de
Maas bij Maastricht razendsnel. Bij het meetpunt bij Sint P
 ieter
werd een afvoer van 3.260 m3/s gemeten, stelde Waterschap
Limburg vast. “Dat is 500 m3/s meer dan tijdens de watersnood in
‘93 en ’95.” Het zijn cijfers met een kleine slag om de arm, want
de precieze afvoeren waren in die jaren lastig te meten en zijn al
meerdere keren bijgesteld, schreef Alphons van Winden op zijn site Waterpeilen. En ook deze zomer kan er niet gerekend worden met precieze getallen,
want toen de afvoer op 15 juli in de loop van de avond de 3.000 m3/s passeerde,
trad er een storing op in de registratie, signaleerde Van Winden. Uiteindelijk
noteerde Rijkswaterstaat om 23:10 uur een debiet van 3.262,5 m3/s, de hoogst
gemeten afvoer ooit, want net iets meer dan in 1926 toen er 3.175 m3/s werd
gemeten, aldus Van Winden.
De hevige regenval die tot de onwaarschijnlijk hoge afvoer in de Maas leidde,
was het gevolg van een lagedrukgebied dat zich niet verplaatste en waaruit
extreem veel regen viel in de Belgische Ardennen en de Duitse Eifel. Door deze
grote hoeveelheden water, die op een al verzadigde bodem vielen, traden vele
beken en rivieren in de stroomgebieden van Rijn en Maas buiten hun oevers.
Het water overspoelde dorpen en steden, een ramp die leidde tot vele dodelijke
slachtoffers in Duitsland en België en miljarden euro’s aan schade.
Nog nooit meegemaakt
In Limburg was er sprake van een overrompeling door het water. Valkenburg
liep onder, mensen werden geëvacueerd. “Dit hebben we hier nog nooit meegemaakt. Het water komt van alle kanten op ons af”, zei dijkgraaf Patrick van

W
der Broeck van Waterschap Limburg
tegen de krant NRC. Het werd snel
duidelijk dat de problemen zich vooral
voordeden in de beekdalen. Van der
Broeck: “We beschikken inmiddels
over vijfhonderd buffers, laagten in
het landschap, die het water vasthouden. Maar we hebben nog niet
voldoende buffers. Bovendien zijn die
buffers ontworpen op regenbuien die
eens in de 25 jaar vallen.”
Ongekende strijd
Er ontspon zich een ongekende strijd
tegen het water. “We bouwden binnen
50 uur op 200 locaties een totaal
van 4,2 km demontabele keringen”,
registreerde Waterschap Limburg.
“Ook zetten we 70 pompen in om het
water in de beken weg te pompen.
Daarnaast zijn er meer dan 200.000
zandzakken geplaatst en duizenden
bigbags.” Het waterschap deed dat
niet alleen. Het kreeg hulp van politie,
brandweer, defensie en vrijwilligers.
En van waterschappers. Die kwamen
nadat dijkgraaf Van der Broeck op
15 juli via de Unie van Waterschappen
een officieel verzoek tot bijstand had
gedaan aan de waterschappen, een
mogelijkheid die sinds 2016 bestaat.
Vanuit het hele land reisden dijk
inspecteurs, adviseurs, operationeel
leiders, crisismanagers en communicatiemedewerkers af naar Limburg.
En ze brachten mee: noodpompen,
vulmachines, containers, z andzakken,
big bags, aggregaten, boten en
mobiele waterkringen. De steun werd
gewaardeerd in Limburg. Uiteindelijk
bleek niet al het materiaal nodig, laat
de Unie van Waterschappen weten.
De Maas doorstond de ongekende
stresstest: ‘het hoogwaterplateau’
NR7/8 SEPTEMBER 2021
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WIE IS VERANTWOORDELIJK?

golfde door Limburg en de dijken bezweken niet. Met dank aan de Maaswerken, het programma dat voorziet
in het verbreden en verdiepen van
de rivier, verlagen van uiterwaarden,
aanleggen van geulen en retentie
gebieden en versterken van kades en
dijken. De inmiddels versterkte dijken
en keringen hebben de afgelopen
dagen geen problemen gegeven en
de verruiming van de rivier zorgde
voor lagere waterhoogten tot lokaal
40 centimeter (Ooijen en Wanssum),
zei heemraad Jos Teeuwen van Waterschap Limburg 18 juli op een persconferentie van de Veiligheidsregio
Limburg Noord. “In Venlo was het
25 centimeter en zelfs in Roermond
was er sprake van nog 5 tot 10 centimeter waterdaling. Dat heeft zeker
geholpen.”
De conclusie van Teeuwen stemt tot
enige tevredenheid, maar zeker niet
tot zelfgenoegzaamheid, we moeten
door, reageerde Deltacommissaris
Peter Glas in een vraaggesprek
met H2O online. “Het is ongelofelijk
belangrijk dat het tempo erin komt
en erin blijft”, zei Glas, doelend op de
waterveiligheidsprojecten die onder
de vlag van Maaswerken nog op stapel
staan in Limburg.
Maar de extreme wateroverlast bracht
ook nieuwe inzichten: in Limburg
bleek dat de beekdalen het kwetsbaarst zijn. Glas: ”Als we ruimte voor
de rivier willen en veiligheid langs
de rivier met kades, dijken, muren et
cetera dan is de vraag terecht: maar
hoe staat het met de ruimte langs de
beek? En met de ruimte in de binnen
stad, in de woonwijken en in de dorpen en met de ruimte voor water
in het buitengebied?”

De wateroverlast in Limburg heeft
duidelijk gemaakt dat een ‘centrale systeemverantwoordelijke’ ontbreekt. Dat
schrijft een collectief van deskundigen
onder leiding van emeritushoogleraar Arno Korsten in een notitie
aan commissaris van de koning Johan
Remkes. “Er is geen strategie voor
preventie en waterveiligheid in het
stroomgebied van de Maas”, stellen
Korsten c.s.. Hun kritiek richt zich niet
zozeer op de rampenbestrijding. “Het
gaat ons om het proces ervoor en erna:
wie is hier de zichtbare systeemverantwoordelijke die overzicht nastreeft, laat
zien wat gedaan wordt bij nog veel meer
wateroverlast, droogte, niet toegestane
en gevaarlijke lozingen, en andere
calamiteiten.”
Foto Joris van Gennip / ANP

Het waterveiligheidssysteem
in Limburg kreeg in juli een
stresstest die zijn weerga
niet kende. Aanhoudende
regenval in het stroomgebied
van Rijn en Maas zorgde voor
een vloed aan water. Nooit
kreeg de Maas zoveel water
te verwerken. Maar de rivier
kon de recordafvoer aan, met
dank aan de Maaswerken.
De problemen deden zich voor
in de beken in het heuvelland die uitgroeiden tot brute
stromen en grote schades
aanrichtten. De ramp leidt
tot bezinning over het water
veiligheidssysteem.

Foto Joris van Gennip / ANP

WATERRAMP IN
LIMBURG LEIDT
TOT BEZINNING
OVER WATERVEILIGHEID

WATERRAMP IN LIMBURG

“De gebeurtenissen zijn toch echt
wel een wake-up call geweest”, zei
Van der Broeck tegen H2O online. “We
moeten niet meer praten over wateroverlast, maar over waterveiligheid.
Klimaatverandering noopt ons om
versneld samen te werken aan de
waterveiligheid in Limburg, met alle
partners in de provincie en ook met
partners in België en Duitsland.”
In Limburg voegen gemeenten, de
provincie en het waterschap de daad
bij het woord: ze werken aan een
integraal waterbeschermingsplan.
Demissionair minister Cora van
Nieuwenhuizen kondigde een beleids
tafel aan waarbij de wateroverlast
situatie in Limburg wordt geëvalueerd
en wordt bezien wat dit betekent voor
het beleid.•
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naar mogelijkheden om verpakkingen zo
te ontwerpen dat er minder grondstoffen
worden gebruikt.

KLEIN, MAAR DAPPER
Nieuwe radarsensor in miniformaat
vergemakkelijkt de voorraadbeheersing in IBC’s

DS Smith is begonnen met
het monitoren van het
vulniveau in mobiele IBC’s als
een van de eerste gebruikers
van de VEGAPULS Air

DS Smith is een van
Europa’s grootste
aanbieders van
duurzame verpakkingsoplossingen,
papierproducten en
recyclingdiensten

Als het gaat om het controleren van voorraden in grote silo’s en
containers, loopt de radarmeettechniek al lang voorop. Maar hoe zit
het met mobiele containers, zoals IBC’s. De inhoud daarvan wordt
meestal slechts met een vluchtige blik ingeschat – als dat al gebeurt.
VEGA levert met de VEGAPULS Air een indrukwekkende oplossing.
Dankzij radartechniek levert deze miniatuursensor nauwkeurige
meetwaarden en kan hij flexibel en snel worden geïnstalleerd, zoals
blijkt uit de toepassing in een papierfabriek.

P

apier en karton in hun verschillende
vormen gelden als een goedkoop
en licht verpakkingsmateriaal.
Bovendien wordt tegenwoordig een groot
deel van alle kartonnen verpakkingen gemaakt van oud papier. DS Smith is een van
Europa’s grootste aanbieders van duurzame
verpakkingsoplossingen, papierproducten
en recyclingdiensten. De onderneming is in
de afgelopen 80 jaar sterk gegroeid en heeft
bedrijven in heel Europa en Noord-Amerika
overgenomen. Momenteel is DS Smith in
meer dan 30 landen actief en heeft meer
dan 29.000 medewerkers. De oorsprong
van de Nederlandse fabriek De Hoop – die

deel uitmaakt van het concern – gaat nog
veel verder terug. De fabriek, die werd
opgericht in 1657, produceert momenteel
containerboardproducten (liner- en mediumsoorten) van 100% oud papier. “Wij
recyclen ongeveer 400.000 ton papier en
karton per jaar en produceren nieuw papier.
Daar maken onze grootste klanten weer
dozen, trays en displays van”, vertelt Marco
Verkerk, Coördinator Technologie & Product
Support in Papierfabriek De Hoop, gelegen
aan de rand van het centrum van Eerbeek.
DS Smith richt zich niet alleen op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid als het gaat
om productie, maar is ook constant op zoek

Op elkaar afgestemde processen
De basis van het productieproces voor
papierrecycling is de afgelopen decennia
nauwelijks veranderd. De balen oud papier
worden met behulp van warm water in een
van de vier pulpers afgebroken tot papierpulp. Allereerst wordt de pulp ontdaan van
alle onzuiverheden. De schone papiervezel
gaat naar één van de twee papiermachines
en wordt met een snelheid van bijna
50 kilometer per uur verwerkt tot nieuw
papier. Van dit papier maken klanten dozen
en trays. Maar het papier kan ook worden
gebruikt voor de buitenkant van gipsplaten
of de binnenkant van een deur.
Op het eerste gezicht zijn de processen vrij
eenvoudig, maar de hulpgrondstoffen moeten heel precies worden toegevoegd. “Daarom zijn er verschillende tussenliggende
opslaglocaties van waaruit zowel vaste als
vloeibare additieven aan het proces worden
toegevoerd. Bovendien zijn er verschillende
vloeistoffen die vanuit standaard-IBC’s van
1.000 liter in het productieproces worden
gebracht”, legt Marco Verkerk uit. De niveaus
in de silo’s worden al meer dan tien jaar
gemeten met niveaumeetinstrumenten van
het type VEGAPULS of VEGABAR, waarvan
de waarden in een PLC worden verwerkt.
Daarnaast worden sensoren van de typen
VEGAWELL, VEGASON en VEGADIF op uiteenlopende locaties in de fabriek toegepast,
bijvoorbeeld op de papiermachines en bij
de grond- en hulpstoffen.
Hoeveel hulpstoffen hebben we nog in
de IBC’s?
Nog heel pril – sinds juli 2020 – is de aanwezigheid van de nieuwste ontwikkeling
van VEGA in de Eerbeekse fabriek. In eerste
instantie werden drie VEGAPULS Air 23 bij
wijze van proef op de verwisselbare IBC’s
geïnstalleerd. “Wij slaan meer dan 40 verschillende chemicaliën en hulpstoffen op
in silo’s en IBC’s. De vaste opslagtanks en

silo’s hebben allemaal een niveausensor die
is aangesloten op de PLC. De bijbehorende
waarden worden in ons programma MBS
ingevoerd en verwerkt. Zo weten we precies
hoe hoog het verbruik is en bij welk niveau
we grondstoffen moeten bestellen zodat
we continu kunnen produceren”, beschrijft
Verkerk de situatie in zijn bedrijf.
Maar bij de mobiele IBC’s was dit tot nu toe
niet mogelijk. “We hebben namelijk niet
elke hulpstof nodig voor elk eindproduct.
Dus liep ik elke dag door de fabriek om de
hoeveelheden in de IBC’s handmatig in te
schatten”, vertelt Verkerk over hoe het eerst
ging. “Onze ervaring met de tot dan toe
gebruikte VEGA-instrumenten was erg goed.
Daarom vroegen we VEGA in het najaar
van 2019 naar een oplossing voor de IBC’s.
Helaas was de ontwikkeling nog niet zo ver”,
herinnert hij zich.
Alles in beeld
Pas een paar maanden later was het zover:
DS Smith De Hoop B.V. was de eerste die
met de VEGAPULS Air 23 het niveau in de
IBC’s ging bewaken. Deze draadloze autonome sensoren van VEGA zijn voordelig,
flexibel en betrouwbaar – en via plug-andplay snel geïnstalleerd. Bij de ontwikkeling
ervan stond zuinig omgaan met energie
voorop. Daartoe werden de meetprestaties,
de draadloze gegevensoverdracht en het
energieverbruik optimaal op elkaar afgestemd. Batterijen zorgen in combinatie met
geoptimaliseerde meetcycli voor het energiemanagement, waardoor een looptijd van
10 jaar wordt gewaarborgd. Daarom kunnen
ze in de meest uiteenlopende scenario’s,
overal waar niveaus moeten worden gemeten, betrouwbaar worden toegepast. De
VEGA-sensoren kunnen dankzij klevende
adapters of flexibele montage met een
riem heel eenvoudig op de IBC’s worden
bevestigd.
Op grond van de radartechnologie is
meting van buitenaf mogelijk, de kunststof
IBC-behuizing hoeft dus niet te worden
geopend of te worden aangepast. Deze

De draadloze
autonome sensoren van VEGA zijn
voordelig, flexibel
en betrouwbaar –
en via plugand-play snel
geïnstalleerd
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DS Smith is een van Europa’s
grootste aanbieders van
duurzame verpakkingsoplossingen, papierproducten
en recyclingdiensten

oplossing is met enkele handelingen te installeren en kan permanent op de container
gemonteerd blijven. Het vloeistofniveau
wordt overgedragen ongeacht waar de IBC
zich bevindt. Het vast ingestelde meetbereik
is 1,2 m en het meet- en overdrachtsinterval
is 6 uur.
Zelfs gestapeld meten de VEGA-sensoren
van elke afzonderlijke container meerdere
keren per dag het actuele niveau en de positie – en dragen deze gegevens draadloos
over naar de cloud. Dit maakt ze bij uitstek
geschikt voor IoT-toepassingen. De meetwaarde van de sensoren kan via een mobiel
netwerk (NB-IoT/LTE-M1) ook naar het VEGA
Inventory System worden gestuurd.

De installatie is
heel eenvoudig:
beschermfolie
verwijderen, aanbrengen en klaar

VEGA NL
Arnhemseweg-Zuid 213-2
3817 CG AMERSFOORT
Tel.: +31 33 4502502
info.nl@vega.com
www.vega.com

Snelle inbedrijfstelling
Aanvankelijk werden in de fabriek drie
IBC’s uitgerust met de VEGAPULS Air 23.
De installatie was heel eenvoudig: beschermfolie verwijderen, aanbrengen en
klaar. De VEGAPULS Air meet het niveau
dankzij de 80GHz-radartechniek via een in
vloeistofdichte kunststof afgesloten antenne door het kunststof dak van de IBC heen.
“In eerdere instantie vroegen we ons af of
we misschien verder konden komen met
een bedraad radarmeetinstrument. Maar de
bekabeling was op die locaties lastig en de
investering woog niet op tegen de tijdwinst”, aldus Verkerk.
Voor de installatie van de VEGAPULS Air
waren geen certificeringen en procesaansluitingen nodig. Omdat er door de containerwand heen wordt gemeten, worden
er geen bijzondere eisen gesteld aan de
resistentie van de sensoren. Het maakt de
sensor niet uit welk medium zich in de IBC

Ervaringen als eerste gebruiker
“Wij behoorden tot de eerste gebruikers en
konden in die zin onze ervaringen noteren”,
geeft Verkerk aan. Dubbelzijdige tape
volstaat volgens hem om de sensor aan de
IBC te bevestigen. “We zijn trouwens bij het
verwisselen van IBC’s al een keer vergeten
de sensor mee om te wisselen. Wij vonden
de sensor een paar dagen later terug in één
van de heftrucks”, herinnert hij zich lachend.
De sensor liet zich er niet door van de wijs
brengen. Zodra hij op de juiste IBC was
geplakt, leverde hij alweer correcte meetwaarden aan.
Conclusie en vooruitzicht
Het gebruik van de nieuwe sensor maakt
het dagelijks leven er voor Verkerk een stuk
gemakkelijker op. “We hadden voorheen
weliswaar geen echte meetproblemen,
maar de situatie was verre van praktisch. We
konden de inhoud niet precies volgen en er
ging elke dag tijd verloren met de opname.
Nu hebben we een zeer nauwkeurige
meting die vier keer per dag wordt bijgewerkt.” De nieuwe compacte sensoren zijn
ook ideaal wanneer er tests moeten worden
gedaan met nieuwe chemicaliën, omdat de
VEGAPULS Air zo eenvoudig en flexibel te
installeren is.
“Zeker, hoewel de VEGABAR precieze
metingen geeft, zijn de metingen van de
VEGAPULS Air volgens Verkerk voldoende
betrouwbaar voor een eenvoudige controle
mogelijk en geven ze snel inzicht in de voorraden: “Wij optimaliseren onze processen en
besparen tijd en kosten. Uiteindelijk dragen
de sensoren ook bij aan de algemene veiligheid in het bedrijf.” Was DS Smith afgelopen
zomer nog eerste gebruiker, sinds begin
december 2020 zijn de nieuwe, autonome
radarsensoren van de serie VEGAPULS Air
leverbaar voor de hele Europese markt. In
de loop van het jaar volgt ook de goedkeuring voor buiten Europa. <

Foto Marcel Molle

HARRIE TIMMER

bevindt. Bovendien kan de buitenkant van
een IBC gewoon worden gereinigd, aangezien de beschermingsgraad van de sensoren
IP68 en IP69K is.

EEN GEBORGDE
ZETEL VOOR DE
REGENBOOGFOREL

H

oe de regenboogforel zich
identificeert is onbekend. Maar
eenmaal opengesneden voor
het Landelijk Onderzoek oEstrogene
Stoffen (LOES), bleek 20 jaar geleden al dat de mannetjes opvallend
veel vrouwelijke kenmerken hadden. Dit was geen vrijwillige keuze.
Zwemmen in de Dommel, destijds
vooral bestaand uit afvalwater van
Eindhoven, was genoeg.
We leerden hieruit dat hormoonverstorende stoffen in water in
zeer lage concentraties al effecten
hebben op het aquatisch leefmilieu.
Mensen lijken iets minder gevoelig,
maar omdat we allemaal als een
kwetsbaar soort dikkopje in vruchtwater starten, zijn de acceptabele
grenswaarden voor dit soort stoffen
terecht laag. De regenboogforel
heeft hier de functie van een kanariepiet in een kolenmijn die omvalt
bij te veel koolmonoxide. Bij lage
concentraties zie je effect, en dat
geeft ons een waarschuwing dat we
iets moeten.
Je zou dus denken dat er sindsdien
is ingegrepen. Je voelt immers aan
je water dat hormoon-verstorende
stoffen, net als andere medicijnresten, niet in ons oppervlaktewater
thuishoren. De werkelijkheid is
helaas anders. In de boze realiteit
van belangenafwegingen bij waterbeheerders en afvalwaterzuiveraars
moet dit probleem de strijd aangaan
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met andere actuele
goede doelen.
Overstromingen,
verdrogingsproblematiek en meer
tot de verbeelding
sprekende milieudoelen als CO2-reductie, energieterugwinning en de
circulaire economie
vragen ook om geld.
Omdat je je euro maar één keer
kan uitgeven, betekent dit dat
waterkwaliteitsdoelen (dicht bij de
kerntaak!) helaas toch vaak het
onderspit delven. Zonde, omdat met
een groeiende verouderende bevolking er steeds meer van dit soort
stoffen in het afvalwater en uiteindelijk het oppervlaktewater zullen
komen. Wat dan ook niet helpt is dat
we afvalwaterzuiveringen formeel
beoordelen op de 19e eeuwse para
meters N en P, zuurstofverbruik en
onopgeloste stoffen. Dat prikkelt
niet tot innovatie.
Het is dan ook voor de eenzame
mannetjesforel te hopen dat goede
voornemens van de ‘ketenaanpak
medicijnresten uit water’ deze
ontwikkeling tijdig kan keren. Dit
programma uit 2016 met pilot-projecten die op stapel staan de
komende 10-15 jaar zou de opstap
kunnen zijn van een grote verbetering op dit terrein. Dat zou ook

Waterkwaliteitsdoelen
delven helaas toch vaak
het onderspit
netjes zijn richting Zwitserland dat
onbaatzuchtig voor de stroomafwaarts gelegen landen zijn afvalwaterbijdrage aan het Rijnwater al
jaren netjes verregaand zuivert.
Reden genoeg dus voor positief
vertrouwen, al is de vraag wie zich
daar in de komende besluitvorming
hard voor gaat maken. Pilots zijn
goed, maar echte zuiveringen zijn
natuurlijk beter. Nu een Kamermeerderheid de huidige geborgde
zetels van landbouw, bedrijven en
natuur wil afschaffen, komt er in het
waterschapsbestuur vast een zetel
vrij voor een regenboogforel (of
iemand namens hem).
Harrie Timmer is geohydroloog
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DE WISSELPOLDER: MULTIFUNCTIONEEL STOOTKUSSEN
TEGEN EEN STIJGENDE ZEE?

W

DE WISSELPOLDER

Dubbele dijken en de
ontwikkeling van de bodem,
functies en baten in de tijd

In de zoektocht naar adequate
bescherming tegen een gemiddeld steeds hogere zee, lijken
een bredere kustzone en meer
natuurlijke dynamiek hand in
hand te gaan. Waar buitendijks
de ruimte voor verbreding ontbreekt, is het laten opslibben
van polderland tussen de zeedijk en een landinwaarts gelegen dijk wellicht een duurzaam
alternatief voor zeedijkversterking. In een recent rapport zet
het NIOZ de plussen en minnen
van de ‘wisselpolder’ als waterveilig landschap op een rijtje.
TEKST ERIC BURGERS
BEELD DEFACTO ARCHITECTURE & URBANISM

K

welder, schor, gors. Het
zijn regionaal verschillende
namen voor hetzelfde
fenomeen: buitendijks en
tot boven de hoogwaterlijn
gelegen begroeide stukken
land. Doordat de planten de met het getij
aangevoerde modder invangen en vastleggen, vormen dergelijke voorlanden
robuuste buffers tussen land en zee, ook
tijdens hevige stormen. Dit blijkt zowel
uit modelstudies als uit recent onderzoek naar verschillende overstromingsrampen langs de Nederlandse kust.
Voorlanden
Eerder dit jaar publiceerde het NIOZ
het onderzoeksrapport Dubbele dijken
als robuuste waterkerende landschappen
voor een welvarende Zuidwestelijke Delta.
Ecologen Tjeerd Bouma en Jim van
Belzen, beiden verbonden aan het NIOZ,
bestudeerden de potentie van kwelder
vorming áchter de zeedijk als een
duurzame vorm van kustbescherming.
“In de afgelopen jaren is door middel van
testen in golfgoten en aan de hand >
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DE WISSELPOLDER
‘Voorlanden
beperken de
gevolgschade
van een
eventuele
dijkdoorbraak
aanmerkelijk’

‘Doorgaan op de huidige weg
resulteert in almaar diepere polders
en toenemende verzilting’
van vergelijkingen tussen schades aan
dijken tijdens historische overstromingen,
steeds meer inzicht ontstaan in hoe en in
welke mate buitendijkse voorlanden risico’s
op overstroming en overstromingsschade
verkleinen”, zegt Bouma. “Duidelijk is dat
buitendijkse begroeide voorlanden niet
alleen golven dempen voordat deze de
dijk bereiken, bij een doorbraak leiden ze
ook tot minder diepe bressen in de dijk.

staan dat voldoende veiligheid biedt én het
natuurlijk systeem versterkt.
Zeker in de Zeeuwse delta lijkt de ontwikkeling van zo’n natuurlijk stootkussen geen
gek idee. In het gebied, waar buitendijks
de ruimte voor voorlanden grotendeels
ontbreekt, zal bescherming door een enkele
zeedijk van de toch al diepgelegen en voor
verzilting gevoelige polders als gevolg van
versnelde zeespiegelstijging steeds lastiger

Artistieke impressie van een natuurlijke waterkerende
zone met dubbele dijken en wisselpolders

‘ Toepassing
heeft alleen
kans van
slagen als er
een eerlijk
verdien
model komt
voor grond
eigenaren’

 oorlanden beperken de gevolgschade van
V
een eventuele dijkdoorbraak dus aanmerkelijk.”
Dat tweede inzicht bracht Bouma met collega-wetenschappers in Delft en Antwerpen
tot de gedachte dat natuurlijke opslibbing
van tussen de huidige zeedijk en oudere
slaperdijken gelegen polders weleens een
waardevolle toevoeging aan het arsenaal
van duurzame kustbeschermingsconcepten zou kunnen zijn. Door het inlaten van
sedimentrijk zeewater groeit de zogeheten
wisselpolder laagje voor laagje omhoog.
Dankzij deze waterbouwkundige toepassing
van natuurlijke processen kan gedurende
enkele decennia een kustlandschap ont-

en kostbaarder worden. “Het concept van
een wisselpolder bestaat al langer, ook in
een buitendijkse variant waarmee je kweldervorming stimuleert door zeewaarts een
extra dijk aan te leggen. Maar van de voors
en tegens was geen goed beeld. Is het een
economisch interessante optie? Dat hebben
we verkend, eerst op eigen initiatief en later
met steun van het Wereld Natuur Fonds.”
Kosten en baten
Kweldervorming is een kwestie van lange
adem. Voordat de polder een paar meter
hoger ligt, ben je zo een aantal decennia
verder, vertelt collega Jim van Belzen.
“Tijdens het proces van opslibbing kan het

gebied verschillende functies hebben
die elk waarde generen.” Met de
derde auteur van het rapport, Gerlof
Rienstra, heeft hij een kosten-baten
analyse uitgevoerd. Hoe verhouden
gangbare dijkversterkingsprojecten en
de aanleg van innovatieve overslagbestendige dijken zich tot het wisselpolderconcept? “Rekening houdend
met het benodigde grondverzet, de
verwerving van gronden en de economische waarde van gronden in een
wisselpolder, komen we tot de conclusie dat een wisselpolder een stuk
minder kost dan een conventionele
dijkversterking, en maar iets meer
dan een overslagbestendige dijk.”
Afhankelijk van de hoogte van de
polder en de hydrologische toestand
waarin hij verkeert kan hij worden
gebruikt voor aquacultuur (oesters,
mosselen) en zilte teelt (algen,
zeekraal, lamsoor), maar ook voor
natuurontwikkeling, recreatie en
toerisme. Waarbij de verwachting is
dat een gevarieerder en natuurlijker
landschap bezoekers zal aantrekken.
Is eenmaal de maximale hoeveelheid
slib afgezet, dan ligt er zeer vruchtbaar land dat opnieuw geschikt is
voor landbouw. “Als deze potentiële
waarden worden verzilverd, kost dit
concept uiteindelijk het minste van
de drie opties. Aangezien we geen
rekening hebben gehouden met de
oplopende kosten van extra versterking van de dijken op langere termijn,
omwille van klimaatverandering,
of maatregelen die nodig zijn om
verdere verzilting tegen te gaan, is er
waarschijnlijk zelfs sprake van een
onderschatting van de voordelen van
dubbele dijken met wisselpolders.”
Ook legt een hectare schor minstens
evenveel koolstof vast als een hectare
Nederlands bos, weet Van Belzen, en
die eigenschap is in het licht van klimaatmitigatie alleen maar profijtelijk.
“Onze studie is er een op hoofdlijnen”,
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benadrukt Bouma. “We hebben
aangegeven in hoeverre het concept
economisch haalbaar lijkt. Toepassing
ervan heeft alleen kans van slagen als
er een eerlijk verdienmodel komt voor
grondeigenaren. Dat is niet ons werk,
maar we geven er wel een aanzet toe.
Want de tijd dringt.” Grote waterbouwkundige werken vergen nu eenmaal
tijd, wil hij maar zeggen. Allereerst
zullen proefprojecten nadere antwoorden moeten geven op tal van vragen.
“Wat doet zo’n wisselpolder nu precies voor de verziltingsproblematiek?
Hoe kun je het concept inpassen in
de Waterveiligheidswet? Op welke
manier heeft de maatschappelijke
omgeving er direct baat bij? Er moet
van alles nader worden uitgezocht.”
Onrust aan de kust
Dat een wisselpolder alleen werkt
in dunbevolkt, landelijk gebied mag
duidelijk zijn. Daarnaast zijn er andere
vereisten. “Een belangrijke voorwaarde is uiteraard de beschikbaarheid
van voldoende sediment in het water”,
stelt Van Belzen. “In de Westerschelde
is dit het geval, maar langs de Oosterschelde en het Haringvliet zul je zeker
moeten bijsturen op invang van slib.
Dit is echt een oplossing voor modderige kusten, zoals bijvoorbeeld die van
de Waddenzee.” Dubbele dijken met
wisselpolders maken al deel uit van
de idee- en planvorming voor duurzame kustbescherming. Zowel in de
Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta
als in plannen voor versterking van de
Friese waddenzeedijk, tussen Koehool
en het Lauwersmeer, worden ze als
optie genoemd.
Dat heeft tot verontruste reacties
geleid. Er verdwijnt immers landbouwgrond tijdelijk onder water. Het
concept wordt soms als een vorm van
ontpoldering beschouwd. “Met die
zienswijze zijn we erg ongelukkig”,
reageert Bouma. “Bij wisselpolders

Tjeerd Bouma

Jim van Belzen

gaat het om ophogen van land langs
natuurlijke weg teneinde welvaart en
veiligheid op de lange termijn te realiseren, niet om land overleveren aan
de natuur teneinde deze te versterken. Doorgaan op de huidige weg resulteert in almaar diepere polders en
toenemende verzilting. Om dat tegen
te gaan, moet je polders ophogen.”
Intussen nemen Provincie G
 roningen
en waterschap Noorderzijlvest de
proef op de som in het kader van
de dijkversterking Eemshaven-
Delfzijl. Bij Bierum kan water van de
Eems-Dollard via een duiker een circa
37 ha grote wisselpolder in- en uitstromen. Hiervoor is landinwaarts een
lagere dijk aangelegd. Van B
 elzen:
“Dat project is, ook voor ons, heel
waardevol. Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met zilte gewassen.
Wel is er een wezenlijk verschil met
ons voorstel.”
In Groningen blijft de buitenste zeedijk
de primaire waterkering, terwijl
Bouma en Van Belzen voorstellen
dat de landinwaartse dijk die f unctie
krijgt. Door de hoog opgeslibde
wisselpolder speelt golfoploop
immers geen rol meer en kan een
landinwaarts gelegen primaire kering
betrekkelijk laag blijven. Bouma: “Volgens dit principe hoeven minder kosten te worden gemaakt ten opzichte
van gangbare dijkversterkingen en die
kostenbesparing staat nou juist centraal in ons verhaal. Of dit kan worden
waargemaakt, zal moeten blijken uit
een grootschalig proefproject.”•
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Nieuwe anaerobe
technologie
zuivert afvalwater
slachthuis

NX Filtration
koopt 2,4 hectare
grond voor bouw
fabriek
NX Filtration koopt op het
High Tech Systems Park in
Hengelo circa 2,4 hectare
grond voor de bouw van
een fabriek voor de pro
ductie van nanofiltratie
membraan. In de komende
twee tot drie jaar moet
de nieuwe productiehal
verrijzen.
NX Filtration wil er jaarlijks
80.000 membraanmodules
gaan produceren.
NX Filtration is een leverancier van nanofiltratie
membraantechnologie die
in één stap microverontreinigingen (waaronder
farmaceutica, medicijnen,
PFAS en insecticiden), kleur
en selectieve zouten, maar
ook bacteriën, virussen
en nanoplastics uit water
verwijdert. Het Enschedese
bedrijf wil de zuiveringstechnologie wereldwijd
verkopen.
De bouw ligt in de lijn der
verwachting. De membraanproducent kondigde
in juni aan naar de beurs te
gaan. Met het extra beurskapitaal, naar verwachting
150 tot 165 miljoen euro
euro, wil het bedrijf groei
financieren. De huidige
omvang van het bedrijf 45 medewerkers, 1,1 miljoen euro omzet (2020) - is
nog klein, afgezet tegen de
groeiambities: 15 miljard
dollar in 2030.

Persleiding

Nieuwe rwzi in Weesp

Faalkansmodel detecteert zwakke schakels
in persleidingennetwerk

Bacterie verstoorde opstartfase ‘robuuste’
ICEAS-zuivering

Om de gesteldheid van persleidingen beter
in te kunnen schatten, werkt de gemeente
Rotterdam samen met TNO aan de ontwikkeling
van een Faalkansmodel. De tool geeft inzicht in
de risico’s op incidenten en beveelt waar nodig
vervangingen aan.

Op de rioolwaterzuivering in Weesp wordt
voor het eerst in Nederland op volledige schaal
de compacte ICEAS-technologie van Xylem
toegepast. De opstart duurde langer dan
verwacht door een uitzonderlijk probleem met
een bacterie, maar nu de installatie draait is er
tevredenheid over de werking.

Inmiddels is het project in de tweede fase
beland. “Met dit model kun je onderbouwen
waarom je een persleiding moet vervangen”,
vertelt Richard Kors, beheerder persleidingen bij
de gemeente Rotterdam.
In de gemeente Rotterdam ligt in totaal zo’n
365 kilometer aan persleidingen. De meeste
hiervan zijn aangelegd vanaf de jaren ‘70. Bij
veel leidingen is de levensduur van 50 jaar al
gepasseerd, of in zicht. “We hebben daarom een
sterke behoefte aan inzicht op de conditie van
de kostbare persleidingen. Wat geven we uit tot
2050 en hoe smeren we het uit?”, zegt Kors.
Jeroen Langeveld van Partners4UrbanWater,
kennispartner complexe analyses van het
rioleringssysteem, is nauw betrokken bij de
ontwikkeling van het model. “We zijn begonnen
met ontwikkelen in 2018. In de eerste fase zijn de
meest kwetsbare plekken in beeld gebracht. Nu
zitten we in fase twee (proof of concept) waarin
we ontbrekende faalgegevens en informatie uit
inspecties toevoegen. Het mooie is dat innovaties
daar samenkomen.”
De inspecties worden uitgevoerd met verschillende technieken, vertelt Langeveld. “Afhankelijk

van de diameter en het materiaal van de buis
voeren we - in samenwerking met Schmidt
Watertechniek - proeven uit met een intelligente robot. We onderzoeken welke processen de
buiswand aantasten en wat er gebeurt met de
bodem.” Om een rekenkundige analyse te maken
zijn onder andere het materiaaltype en om
gevingsfactoren van belang.
Volgens Langeveld is zetting de hoofdoorzaak
van schade aan persleidingen en leent het model
zich goed om dit soort schades in te schatten.
“Als het gaat om aantasting en ongelijkmatige
zetting, blijkt het Faalkansmodel een betrouw
bare voorspelling over een leiding te kunnen
geven. We gebruiken inspectiegegevens en
faalgegevens in één model, een combinatie waar
we stappen mee kunnen maken.”
Rioned beheert de database van het model.
Uit het hele land leveren waterschappen en
gemeenten beheergegevens van persleidingen
aan. Langeveld: “Dat zijn inmiddels honderden
incidenten. Je bouwt op die manier landelijk kennis op - daar willen we naartoe. We staan aan het
begin van een persleidingen vervangingsgolf.”
“Omdat Rotterdam een uitgebreide en ingewikkelde infrastructuur heeft, is het lastig om
bij een persleiding te komen. Door vaker te
inspecteren houdt een beheerder de staat van
een persleiding beter bij, waarna het model antwoorden geeft. Hierdoor hoeft er alleen geïnvesteerd te worden wanneer het echt nodig is. De
gemeente Rotterdam loopt hiermee voorop.”

“De ICEAS-zuivering doet het vanaf dag één al
super wat betreft de verwijdering van stikstof
en fosfaat. Aan de rendementseisen wordt
ruim voldaan”, zegt Jacqueline de Danschutter,
programmamanager innovatie bij Waternet. Zij
begeleidde het project namens opdrachtgever
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
In het ICEAS-systeem dat wereldwijd al bijna
duizend keer is geïnstalleerd, wordt het afvalwater gezuiverd met actief slib. Het bijzondere
is dat het gehele zuiveringsproces in één stap,
verdeeld over twee tanks, plaatsvindt. Daardoor
zijn er geen voorbezink- en nabezinktank met
bijbehorende installaties nodig, met 50 procent
minder energiegebruik. De levensduur van de
zuiveringsinstallatie is in principe dertig jaar.
In Weesp is de nieuwe zuiveringsinstallatie
gebouwd door Mobilis, met TAUW, Xylem, Pannekoek GWW, RWB, Moekotte en Croonwolter&dros
als bouwpartners. Ze plaatsten de installatie
naast de oude waar de gedateerde technologie
van oxidatiebedden werd gebruikt. Deze is inmiddels gesloopt. De eerste paal van de nieuwe
zuivering ging in december 2018 de grond in.

De installatie was in januari 2020 klaar en is toen
opgestart. Dat de overdracht pas anderhalf jaar
later plaatshad was een gevolg van complicaties
in de opstartfase.
De grootste was een gebrekkige bezinking van
het slib, vertelt De Danschutter. “We wisten aanvankelijk niet wat er aan de hand was. Daarom
hebben we een expertteam ingesteld.” Dit team
stelde uiteindelijk vast dat de vrij onbekende
bacterie Thiothrix het bezinken verstoorde. De
microbe kwam periodiek het zuiveringssysteem
binnen met een batch afvalwater dat veel zwavel
bevatte. Het duurde een tijd voordat het zuiveringsproces op orde was. De batches met de
hoge zwavelconcentraties worden vooralsnog
elders gezuiverd.
Op de rwzi in Weesp neemt de ICEAS-installatie
aanzienlijk minder plek in dan de oude. Daardoor
is er veel ruimte voor eventuele uitbreiding in de
toekomst, zegt De Danschutter. Ook is een vierde
zuiveringsstap mogelijk voor verwijdering van
medicijnresten.

SYMPOSIUM
De opening van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is tijdens het symposium ICEAS
Weesp van Virtual Reality naar Echt op
14 oktober. “Wij hebben veel geleerd en
dat willen we delen”, zegt Jacqueline de
Danschutter.

De testopstelling

Afvalwater van slachte
rijen is lastig biologisch
te zuiveren omdat het
hoge concentraties bloed,
eiwitten, vet en cellulose
bevat. Een nieuwe anaero
be technologie moet daar
verandering in brengen. De
eerste testen laten volgens
onderzoeksinstituut KWR
mooie resultaten zien.
Samen met de bedrijven
Biothane en HydroBusiness
is KWR een pilot begonnen
met een systeem dat 1000
liter afvalwater uit een
slachthuis aankan.
Het gaat om een innovatieve anaerobe SBR-technologie (sequencing batch
reactor), die door Biothane
onder de naam SparthaneTM op de markt wordt
gebracht. Het systeem
wordt gevoed met micro-organismen die in staat
zijn het slachtafvalwater af
te breken.
Hiermee is het mogelijk om
het zwaar verontreinigde
afvalwater van een slachthuis in één stap anaeroob
te behandelen.
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H2O-PLATFORM (ADVERTORIALS)

Je kennisontwikkeling op peil met het waterprogramma van PAOTM

Delfland levert vloeibare CO2
aan tuinders

Het waterprogramma van PAO Techniek en Management biedt cursussen over
alle aspecten van de watercyclus en bestaat uit vier verschillende thema’s:
oppervlaktewater, drinkwater, water in circulaire economie en afvalwater.
Een greep uit de cursussen die wij dit najaar organiseren:

Het Hoogheemraadschap van Delfland levert CO2 dat vrijkomt
op afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust, sinds kort in
vloeibare vorm aan de glastuinbouw. Dit is een primeur voor
een waterschap.
De verduurzaming van de Haagse zuivering is nu afgerond. Het
was een gezamenlijk project van het hoogheemraadschap en
Delfluent Services. Op de awzi wordt voortaan gebruikgemaakt
van twee in serie geschakelde vergistingstanks, licht hoogheemraad Ruud Egas toe. “Hierdoor wordt de verblijfsduur van het
slib verlengd en de temperatuur verlaagd. Het grote voordeel is
dat we met de nieuwe methode, in combinatie met een aantal
warmtepompen, een hele hoop energie besparen.”
Deze vorm van vergisting heeft volgens de hoogheemraad als
bijkomend effect dat er meer biogas vrijkomt. “Het biogas zetten
we om in groen gas dat de kwaliteit van aardgas heeft. Dit groene gas leveren we aan het gasnet van regio Den Haag. Het gaat
om ongeveer 1,9 miljoen kubieke meter per jaar, wat gelijkstaat
aan het gemiddelde verbruik
van zo’n 1.260 woningen.”
Tijdens het opwekken van
biogas komt er gasvormige
koolstofdioxide vrij. Om dit CO2
af te vangen, maakt Delfland
er in Houtrust een vloeibare
vorm van. Dat zorgt op jaarbasis voor meer dan 2.000
ton groene CO2, vergelijkbaar
met de jaarlijkse CO2-opname
van honderdduizend bomen.
De CO2-uitstoot op de zuivering is hierdoor met de helft
verminderd.
“Wij zijn het eerste waterschap
in Nederland dat CO2 vloeibaar
maakt”, zegt Egas. “We dienen
hiermee echt het maatschappelijke belang, want er is
nog geen sluitende business
case van te maken. Maar wij
vinden we het te belangrijk om
het niet te doen. We leveren
de vloeibare CO2 nu aan de
glastuinbouw in het Westland,
maar het kan bijvoorbeeld ook
interessant zijn voor de voedsel- en drankenindustrie.”
De schildering op de waterslagtoren aan de Houtrustweg is een
ontwerp van Karski&Beyond en
staat voor een schonere wereld

NIEUW - Circulair drinkwater – 27 en 28 oktober 2021
Circulaire economie in de drinkwatervoorziening
Cursusleider: prof. dr. ir. Jan Peter van der Hoek MBA (Waternet)
Waarom zou een drinkwaterbedrijf de principes van de circulaire economie
omarmen? En wat zijn de mogelijkheden en benodigde technologische aanpassingen? Cursisten krijgen antwoord op deze en andere vragen en worden daarnaast
uitgedaagd om een roadmap te maken voor de introductie van de principes van de
circulaire economie in hun eigen bedrijf of specifieke case.

Northwater versnelt
ontmanganingsproces door
enten antraciet
Industriewaterproducent Northwater levert sinds kort koel
water aan het datacentrum van Google in de Eemshaven. Het
industriewater moest meteen voldoen aan de waterkwaliteits
norm voor mangaan van <0,02 mg/l., een voorwaarde van het
techconcern, launching partner in het project.
Het industriewater, bedoeld als proces- en koelwater voor de
groeiende industrie in Eemshaven, wordt gemaakt in de nieuwe
waterfabriek van Northwater in Garmerwolde. De mangaanvoorwaarde van Google was een uitdaging, want normaliter
vergt het zogeheten ontmanganing enkele maanden.
“Ontmanganing (de vorming van de mangaanoxide birnessite)
start als een biologisch proces en het vervolg is vooral een autokatalytisch fysisch-chemisch proces wat dus langzaam op gang
komt. Normaliter kan het daardoor drie tot vier maanden duren
voordat het mangaan volledig verwijderd wordt in de dubbellaagsfilters. Die aanlooptijd was er echter niet”, zegt Reinder de
Valk, strategisch accountmanager bij North Water.
Op zoek naar een versnelling van het ontmanganingsproces
zag het projectteam het enten van antraciet uit een bestaande
proceswaterzuivering als kansrijke optie, een oplossing waarbij
gekeken werd naar de waterzuivering van aardappelzetmeelproducent Avebe in Ter Apelkanaal, waar Northwater het proces
water ook levert.
Na de succesvolle lab-testen lukte het om het ontmanganingsproces in Garmerwolde met het enten van antraciet op gang te
brengen. “De conclusie was dat het enten van 3 m3 antraciet, uit
de eerste 40 cm, moet volstaan om de ontmanganing op gang
te brengen. En dat bij een mangaangehalte van 0,22 mg/l in het
voedingswater en met een debiet van 150 m3/u het gehalte in het
proceswater wordt verlaagd tot onder de norm van <0,02 mg/l.
Doordat we ook zagen dat er maar vanuit twee filters geënt
hoefde te worden, wisten we dat er én voldoende materiaal kon
worden geënt én dat de zuivering bij Avebe niet in het geding zou
komen.”

Aquathermie – 3 en 4 november 2021
Inzicht in het potentieel van TEO, TEA en TED
Cursusleider: ir. Marco van Schaik (HDSR)

PAO Techniek en Management
Van der Burghweg 1
2600 GA DELFT

Telefoon 015-2784618
E-Mail info@paotm.nl
Web www.paotm.nl

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie.
Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met
aquathermie. In een mix van theorie en praktijk behandelt deze cursus de tech
nische, financiële, organisatorische en juridische aspecten van aquathermie.
Deze kennis ga je tenslotte toepassen in een praktijkcasus.
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BESTE H2O

VAKARTIKEL

Bijgaand artikel is het vervolg op het vakartikel ‘Maatregel op de Kaart: Kansrijke
landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater’ dat is
bekroond tot het beste H2O-vakartikel van 2020.
De jury onder voorzitterschap van Idsart Dijkstra zag in het artikel een geslaagde
poging om ‘de urgentie te werken aan ecologische gezond water om te zetten in
een praktische landelijke kaart met kansrijke maatregelen’.
De landelijke maatregelenkaart, ontwikkeld binnen het onderzoek Thema
Nutriënten van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), is een vervolg op de
zogeheten BOOT-lijst met 99 landbouwmaatregelen die in 2017 is opgesteld om
emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar het water terug te dringen.
Die lijst bleek in de praktijk niet te werken, ze was veel te ingewikkeld. In het
project ‘Maatregel op de kaart’ werd daarom een landelijke maatregelenkaart
ontwikkeld. Het werd ‘een inspiratielijst met maatregelen’ tot op perceelniveau.
De jury prijst de omzetting en het resultaat, beschreven in een artikel dat ‘zeer
compact en uitdagend is geschreven’.

Figuur 1
Uitkomst Maat
regelenkaart
voor een veenweideperceel (rood
gemarkeerd) in
laag-Nederland

‘MAATREGEL OP DE KAART’ IS VERBETERD EN GETOETST
Omdat de waterkwaliteit in veel gebieden nog niet op orde is, wordt van agrariërs verwacht dat ze ook een
bijdrage leveren aan de verbetering ervan. Een eerder ontwikkelde versie van ‘Maatregel op de Kaart’ is
verbeterd en in de praktijk getoetst. De toetsing bevestigt dat de kaart een basis biedt voor een gericht en
perceel-specifiek advies voor kansrijke maatregelen.
In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden agrariërs
gestimuleerd maatregelen te nemen om de waterkwaliteit
te verbeteren. Om het nemen van maatregelen makkelijker
te maken is voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit een kaart
ontwikkeld (zie artikel op H2O online, 08-01-2020) die voor
elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrij
willige maatregelen kansrijk zijn.
De eerste versie van Maatregelen op de kaart’ (MoK)
koppelt perceelskenmerken zoals gewas, bodem, grondwaterstand en de afstand tot oppervlaktewateren aan de
toepasbaarheid aan de effectiviteit van maatregelen. Het
resultaat is een landelijke kaart met per perceel een inspiratielijst van kansrijke maatregelen voor schoner water.
De standaardlijst van het Bestuurlijk Overleg Open teelten
en veehouderij is hiermee uitgedund tot een per perceel
behapbaar aantal maatregelen. In het vervolgtraject is de
tool verbeterd, verbreed en getoetst in de praktijk [1].
De basis van de maatregelenkaart, namelijk de expert
tabellen met informatie over de toepasbaarheid en
effectiviteit van de maatregelen, is nader verfijnd en aangescherpt door een bredere groep deskundigen. Ook zijn
enkele kansrijke maatregelen toegevoegd, waardoor het
aantal maatregelen nu op 60 uitkomt.
Verbreden
Als extra informatie zijn per perceel de (regionale) opgaven
voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit geschat en het
risico op uit- en afspoeling van een perceel. Daarnaast is
na aanbeveling door agrariërs en adviseurs informatie over
de gewashistorie (2014-2018) en de fosfaatverzadiging van
de bodem toegevoegd. De toepasbaarheid en effectiviteit

van een aantal maatregelen is afhankelijk van de fosfaatverzadiging van de bovengrond.
Toetsen in de praktijk
De verbeterde en verbrede maatregelenkaart is getoetst in
een drietal trajecten:
• Toetsing door melkveehouders via 7 Koeien- en Kansenbedrijven
• Toetsing binnen BodemUP door 35 agrariërs.
• Toetsing in diverse POP3 projecten, o.a. in Utrecht-Oost
op 12 melkveebedrijven.
Bij de toetsing van Maatregelen op de Kaart op 6 Koeien
& Kansen bedrijven en proefbedrijf De Marke werd de
eenvoud en de snelheid van de tool gewaardeerd. Deze
agrariërs zijn te beschouwen als voorlopers. Zij gaven aan
behoefte te hebben aan meer inzicht in de logica van de
adviezen en een betere afstemming van de adviezen op
bedrijfsmanagement.
Binnen het BodemUP-project van LTO-zuid is Maatregelen op de Kaart getoetst in combinatie met het Bedrijfs
BodemWaterPlan (BBWP). De gebruikers waardeerden de
gebruiksvriendelijke aanpak en de mogelijkheid van maatwerk voor hun bedrijf. Diverse agrariërs gaven aan dat de
tool helpt om beter te tonen welke inspanningen zij leveren
voor een verbetering van waterkwaliteit.
De toetsing leidde tot een aantal aanbevelingen voor
verbreding, waarvan de twee bovengenoemde adviezen
direct zijn opgevolgd. De toetsing bevestigt verder dat de
kaart een basis biedt voor een gericht, perceel-specifiek
advies over kansrijke maatregelen voor schoner water.

Toepassing in BodemUP
Maatregelen op de Kaart is ingebouwd in het BBWP dat
wordt toegepast binnen BodemUP-project van LTO-zuid [2].
Deze applicatie combineert ook andere tools en gebruikt
bodemgegevens die boeren zelf kunnen verzamelen.
Toepassing van Maatregelen op de Kaart, gekoppeld aan
BBWP in BodemUP is een mooi voorbeeld hoe kennis
vanuit de Kennisimpuls Waterkwaliteit doorstroomt naar
daadwerkelijke uitvoering in de praktijk.
Vervolg
De afgelopen jaren zijn diverse tools voor advisering over
maatregelen ontwikkeld. Om eenduidigheid en een gedeelde kennisbasis in de tools te bewerkstelligen, is het
gewenst dat de ontwikkeling en toepassing wordt gestroomlijnd en dat een goede wetenschappelijke onderbouwing wordt geborgd. Dit vraagt om regie en een nauwere
samenwerking tussen tool-ontwikkelaars. In het Kennis
impulsproject is daarom naast de ontwikkeling van MoK
ook een strategisch plan voor de ontwikkeling van DAWtools opgesteld [3]. Het plan geeft richting aan verdere
samenwerking, hetgeen moet leiden tot uniformering en
kwaliteitsverbetering.
In de uitwerking van de visie op kringlooplandbouw werkt
men naar een meer integrale aanpak gericht op doelen
(www.wur.nl/kpi). Maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit raken vanzelfsprekend ook andere doelen
zoals klimaat, bodemdaling, biodiversiteit, weidevogels
enzoverder. Met maatregelen op de Kaart is nu een basis
NR7/8 SEPTEMBER 2021

gelegd voor een meer integrale perceelsgerichte aanpak.
Het team ziet veel kansen om deze integrale benadering
verder uit te werken zodat er op perceels-, en uiteindelijk
op bedrijfs-en gebiedsniveau meer handelingsperspectief komt en duurzame prestaties goed getoond en beter
gewaardeerd kunnen worden.
Piet Groenendijk, Koos Verloop, Peter Schipper (WUR),
Gerard Ros (NMI), Luuk van Gerven (Waterschap Aa en
Maas), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Simon Buijs
(Deltares), Arnaut van Loon (KWR) en Saskia Lukacs (RIVM)
Een uitgebreide versie van dit artikel
is te vinden op H2O-Online. Het is
te lezen door gebruik te maken van
de QR-code of te kijken op
www.h2owaternetwerk.nl (onder
H2O-vakartikelen).
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Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en
oppervlaktewater. Kennisimpuls Waterkwaliteit / Stowa rapport 2021-26
2, Ros GH, Verweij S, Quist N & N van Eekeren (2020).
BedrijfsBodemWaterPlan. Maatwerk voor duurzaam bodem en
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1805.N.20, 34 pp.
3, G.H. Ros, L. van Gerven, P. Groenendijk, S. Damen, M. de Haan,
K. Verloop, 2020. Strategisch plan voor de ontwikkeling van tools voor
bewustwording en advies aan agrariërs voor verbeteren van waterkwaliteit.
Kennisimpuls Waterkwaliteit Rapport 2020-44 / WUR Rapport 1589.N.20
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De kans op uitzakken van het IJsselmeerpeil
onder -30 cm NAP (y-as) in de analyses van
de afgelopen 10 jaar. Het startpunt van elke
driehoek is het jaar van analyse. Voor 2050 is
de bandbreedte weergegeven op basis van de
scenario’s

ZOETWATERVOORRAAD
IJSSELMEER KRAPPER
DAN GEDACHT
Het IJsselmeer is onze grootste voorraad zoet oppervlaktewater. Het water wordt in de noordelijke provincies gebruikt voor landbouw, natuur, drinkwater, industrie en stedelijke infrastructuur. Ook de stabiliteit van
dijken en de waterkwaliteit zijn afhankelijk van water uit het IJsselmeer.
Het IJsselmeer (lees: IJsselmeer en Markermeer) is in het
zomerhalfjaar de belangrijkste bron van zoetwater voor
Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland
en een deel van Overijssel. Met een zomerstreefpeil
van -20 cm NAP, een minimumpeil van -30 cm NAP en een
flexibele opzet tot -10 cm NAP is de direct beschikbare
waterschijf 20 centimeter. Het water in het IJsselmeer
komt grotendeels uit de IJssel.
Schaarste
Als het meerpeil onder -30 cm NAP komt, krijgen sommige
watervragers minder water. Daarbij krijgen veengebieden
voorrang, omdat te lage waterpeilen daar onherstelbare
schade kunnen veroorzaken. Dreigt een nog lager peil,
onder -0,40 m NAP, dan ontstaat schaarste. Dan moet
besloten worden welke watergebruikers nog IJsselmeerwater krijgen, rekening houdend met verdere peildaling in
de meren door verdamping.
In 2018 bleek uit een analyse voor het Deltaprogramma
Zoetwater dat de buffer zelden uitgeput raakt: eens in de
50 tot 100 jaar. Wel werd duidelijk dat de buffer bij een
warmer klimaat in combinatie met demografische en economische groei in 2050 veel vaker nodig zal zijn. Bij matige
klimaatverandering en demografische en economische
krimp gold dit niet.

Nieuwe ontwikkelingen
Een aantal recente inzichten was aanleiding om een nieuwe
stresstest te doen. Die is uitgevoerd door Deltares, met
inhoudelijke begeleiding van Rijkswaterstaat.
In 2018 hield men nog geen rekening met het nathouden
van veenweidegebieden (voortvloeiend uit het Parijs-
akkoord). Dit is nu verwerkt, naast drie andere nieuwe
inzichten:
• door rivierbodemerosie gaat de Waal bij lage afvoeren
meer water ‘trekken’ ten koste van de IJssel. Dit blijkt uit
een prognose voor 2050 van het Programma Integraal
Riviermanagement;
• in 2018 was erg veel zoetwater nodig om de indringing
van zout water uit de Waddenzee door de sluizen in de
Afsluitdijk te beperken. Achteraf gezien was er in het
droge jaar 2003 al een signaal toen de hoge chlorideconcentraties in het IJsselmeer niet goed verklaard konden
worden;
• de voorspelhorizon van rivierafvoeren is ongeveer
10 dagen. Dat is in veel gevallen te kort om bij droogte
het zomerpeil tijdig op te zetten naar -10 cm NAP. Eerder
werd aangenomen dat peilopzet altijd mogelijk was.
Buffer vaker uitgeput
In de figuur staat de bovenkant van elke driehoek voor soci-

aaleconomische groei en snelle klimaatverandering (circa
2 graden opwarming in 2050 ten opzichte van 1995). In 2012
werd de kans op uitputting van de buffer voor 2050 in dit
scenario ingeschat op eens in de 50-100 jaar. In 2018 werd
dit op basis van nieuwe gegevens en scenario’s bijgesteld
naar eens in de 20 jaar. Nu schatten we de kans op uitputting van de buffer voor 2050 in dit meest extreme scenario
op eens in de 5 jaar.
De onderkant van elke driehoek staat voor de kans op
uitputting in een scenario met matige klimaatverandering
en socio-economische krimp: van een zeer kleine kans
(analyse 2012), via eens in de 50 jaar (2018) naar eens in de
20 jaar (2021).
Nieuwe onzekerheden
Veel actuele ontwikkelingen leiden tot ingrepen in de ruimtelijke inrichting. Denk aan de landbouwtransitie, stikstofcrisis, klimaatadaptatie, woningbouw, energietransitie en
natuuropgave. Ook bovenstrooms in de rivieren verandert
er veel. De gevolgen voor de rivierafvoeren en de watervraag zijn nog onbekend. Hetzelfde geldt voor een aantal
andere risico’s voor de buffercapaciteit:
• plannen voor eilanden in het IJsselmeer voor natuur,
woningen en energie. Dat maakt grotere peilfluctuaties
moeilijker;
• nieuwe watervragers, zoals datacentra;
• onttrekkingen aan de IJssel voor peilopzet in een deel
van de hoge zandgronden;
• nieuwe inzichten in klimaatverandering en waterhuishouding, o.a. door de meerjarige droogte 2018-2020.
Lessen voor de toekomst
De nieuwe stresstest laat zien dat zowel in extreme als
gematigde scenario’s de kans op uitputting van de zoetwaterbuffer in het IJsselmeer veel groter is dan gedacht.
Daarom is het zaak om nieuwe inzichten snel in beeld
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te brengen en vooral ruimtelijke ontwikkelingen goed te
volgen. De impact van ruimtelijke ingrepen op de beschikbaarheid en benutting van zoetwater kan minstens zo groot
zijn als die van klimaat en sociaaleconomische ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk om monitoring van
extreme gebeurtenissen te verbeteren. Alleen dan kunnen
we iets leren van bijvoorbeeld extreme buien en langdurige
droogtes.
Tot slot: de IJsselmeer-casus laat zien dat we rekening
moeten houden met onzekerheden. Dit vraagt om een
andere manier van ontwerpen, namelijk zodanig dat bijstelling relatief eenvoudig is, of door marges in te bouwen. Zo
kunnen we buitendijks nu al rekening houden met grotere
peilfluctuaties door aangepast bouwen of tijdelijk bestemmen.
Marjolein Mens en Janneke Pouwels (Deltares),
Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat)
Een uitgebreide versie van dit artikel
is te vinden op H2O-Online. Het is
te lezen door gebruik te maken van
de QR-code of te kijken op
www.h2owaternetwerk.nl (onder
H2O-vakartikelen).

SAMENVATTING
Het IJsselmeer is onze grootste voorraad zoet opper
vlaktewater. Een deel van dat water wordt gebruikt voor
de watervoorziening van de noordelijke provincies. Uit een
nieuwe stresstest voor het Deltaprogramma Zoetwater
blijkt dat zowel in extreme als gematigde scenario’s de
kans op uitputting van de zoetwaterbuffer in het IJssel
meer in 2050 veel groter is dan gedacht.
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van H2O!
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Meer weten?

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

h2owaternetwerk.nl

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)
Bodemenergie en een veilige drinkwater
winning in de stedelijke ondergrond
Net als in veel andere stedelijke gebieden
wordt de drinkwaterwinning in Veenendaal
beschermd door een boringsvrije zone. Uit
een verkenning blijkt dat na vervanging
van een ondiepe drinkwaterwinput door
een diepe, de boringsvrije zone verdiept
kan worden zonder extra risico voor de
drinkwaterwinning.
Inge Phernambucq, Leo van Wee (Witteveen+Bos), Arco van Vugt (provincie Utrecht)
Optische metingen ter ondersteuning van
het blauwalgenprotocol
In 2020 zijn metingen aan blauwalgen
verricht met een nieuw optisch instrument (WISPstation) naast metingen van
chlorofyl-A. Het voordeel van optisch
meten is de semi-continue registratie
zonder monstername. De techniek kan
worden ingezet bij het monitoren van
zwemlocaties en om het aantal te nemen
watermonsters te optimaliseren terwijl de
informatiedichtheid sterk toeneemt.
Steef Peters, Marnix Laanen (Water Insight),
Marco Vaartjes, Johan Oosterbaan (Hoogheemraadschap van Rijnland), Jerry van
Druten (provincie Overijssel)

Microplastics in (drink)water? – terugblik
op een workshop met de drinkwater
bedrijven
De drinkwaterbedrijven hebben samen
met KWR, HWL en RIVM onderzoek gedaan
naar microplastics in water. Op dit moment
bevat kraanwater nog vrijwel geen meet
bare microplastics, maar meer onderzoek
is nodig om te kijken of dit zo kan blijven.
Roberta Hofman-Caris, Patrick Bäuerlein
(KWR), Eelco Pieke (HWL), Lapo MughiniGras (RIVM), Jan Peter van der Hoek (Waternet, TU Delft)
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)
Bijzondere kwaliteiten van water (8) –
Effecten van klank en licht
Door de combinatie van stabiliteit en
beweeglijkheid – het vermogen tot resoneren - is water een medium waarin naast
opgeloste stoffen ook andere invloeden
hun werking kunnen uitoefenen. Bijzondere effecten van klank en licht worden in dit
artikel beschreven.
Hans van Sluis (gepensioneerd watertechnoloog DHV)

Systeemoptimalisatie en kosten-baten
analyse van waterhergebruik: een ver
kennende studie in Oost-Brabant
De recente droogteperiodes hebben geleid
tot discussies over waterhergebruik en
het zuinig omgaan met zoetwater. In het
project ‘RWZI als Waterfabriek voor een
robuuste watervoorziening’ is gekeken
naar de hydrologische effecten van
waterhergebruik, naar de systeemoptimalisatie en de kosten-batenanalyse van de
verschillende systeemoplossingen.
Duska Disselhoff (Frontier Ventures B.V.),
Ferdinand Kiestra (waterschap Aa en Maas),
Michelle Talsma (STOWA), Nort Thijssen (Quo
Mare B.V.)
Eerste grootschalige toepassing ijzer
zandfilter een succes
Om de waterkwaliteit van De Groote Meer
te verbeteren is voor het eerst een grootschalige toepassing van een ijzerzandfilter
gerealiseerd. De eerste resultaten zijn
zeer positief: het filter verwijdert meer dan
80 procent van al het fosfor.
Jaco van Heemskerk (waterschap Brabantse
Delta), Arjen Koomen, Arjon Buijert, Thijs
Lieverse (Arcadis)

Houd je
kennisontwikkeling
op peil
GEA komt naar u toe!
Test de nr.1 decanter voor
slibontwatering
Onze centrifuge zorgt voor de best denkbare
resultaten bij communale slibontwatering en
de ontwatering van mest en digestaat. De hoogst
mogelijke g-krachten leiden tot de droogste koek
én leveren het schoonste centraat op. Test en
ervaar het zelf wat deze technologie aan
voordelen biedt! Wij komen bij u langs op locatie
met onze mobiele GEA Biosolids Decanter.

VIND JOUW CURSUS OP PAOTM.NL!

NIEUW
DIGITALISERING VAN DE DRINKWATERVOORZIENING
\ 23 en 24 september 2021
 dr. ir. Martijn Bakker (Royal HaskoningDHV)

NIEUW
CIRCULAIR DRINKWATER
\ 27 en 28 oktober 2021
 prof. dr. ir. Jan Peter van der Hoek MBA (TU Delft,
Waternet)

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

\ 3 en 4 november 2021
 ir. Marco van Schaik (HDSR)

OMGAAN MET KLIMAATVERANDERING
\ 10, 17 en 24 november 2021
 ir. Hans Hakvoort (HKV lijn in water) en drs. Dolf Kern
(Hoogheemraadschap van Rijnland)

NIEUW
BIOLOGICAL STABILITY OF DRINKING WATER
\ 15 en 16 maart 2022
 dr. ir. Emmanuelle Prest (PWNT)

BLAUWALGEN EN WATERBEHEER
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

\ 13 en 14 april 2022
 dr. ir. Dedmer van de Waal (NIOO-KNAW)

INSCHRIJVEN OF RESERVEREN?

Ga naar www.paotm.nl
of scan de code:

WATERNETWERK

(Advertenties)

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

NIEUWS UIT HET NETWERK VAN WATERPROFESSIONALS

Agenda@Waternetwerk
KNW-activiteiten
Agenda@Waternetwerk
Meer informatie en aanmelden
kan via www.h2owaternetwerk.nl,
tenzij anders vermeld.
6-8 SEPTEMBER, DELFT/ONLINE
Conference on Sociohydrology,
zie https://delft2021sh.org/
7 SEPTEMBER, WEBINAR
Maaipakketten - CoP Beheer & Onderhoud
9 SEPTEMBER, WEBINAR & AIWW KICK
OFF
Community engagement and intersectoral
collaboration, webinar #4
14 SEPTEMBER, WEBINAR
Innovatie - CoP Beheer & Onderhoud

Kijk op toxic.nl/gemakkelijkblootstellingberekenen
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21 SEPTEMBER, WEBINAR
Kansrijke landbouwmaatregelen per
perceel voor schoner grond- en opper
vlaktewater, n.a.v. H2O-prijs
21 SEPTEMBER, WEBINAR
Circulair - CoP Beheer & Onderhoud

30 SEPTEMBER, WEBINAR
Participatie bij transities vanuit bestuurlijk
perspectief
5 OKTOBER, WEBINAR
Kennis in Praktijk: Werken met nieuwe
circulaire zuiveringstechnieken
21 OKTOBER, WEBINAR
Toekomstige watervoorziening
1-5 NOVEMBER, AMSTERDAM
Amsterdam International Water Week:
‘Blue Green Deals with Integrated 
Soluti ons’. Zie aiww2021.com
7 OKTOBER, DIVERSE LOCATIES
Internationaal samenwerken in de water
sector

NR7/8 SEPTEMBER 2021

Winnaars van de H2O jaarprijs jaargang 2020

KNW reikt elk jaar de H2O-prijs uit aan het beste vakartikel van de vorige jaar
gang. Voorwaarde is dat het artikel is geschreven door minimaal één auteur die
KNW-lid is. De deskundige jury bestaat uit Idsart Dijkstra (vz), Maarten Spijker,
Jacqueline de Danschutter, Rob Immink, Berend Reitsma en Bas van der Wal. De
criteria waarop de vakartikelen beoordeeld worden zijn: goed geschreven, diepgang,
vernieuwend en bruikbaar in de praktijk.
Van de 62 vakartikelen die in 2020 zijn verschenen zijn er 15 door de jury nader
beschouwd.
Op de derde plaats is geëindigd:
Afkoppelen van hemelwater: aandacht voor de waterkwaliteit van Jeroen
Mandemakers (Witteveen+Bos) e.a.
(ter aanvulling: vorig jaar stond Jeroen Mandemakers e.a. ook in de top 3, namelijk
op een gedeelde 2de plaats met Ecologische watersysteemanalyse: Waterbalans
geeft inzicht)
Op de tweede plaats staat:
Nieuwe tools voor inschatten klimaatschade en selecteren van adaptatiemaatregelen van Frans van de Ven (Deltares, Technische Universiteit Delft) e.a.
Het winnende artikel is:
Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor
choner grond- en oppervlaktewater
van Luuk van Gerven (WEnR) e.a.
Op 21 september van 13 tot 14 uur organiseren de auteurs op verzoek van KNW e
en actueel webinar over dit onderwerp.

Oproep: Diversiteit en inclusie
in de watersector

KNW organiseert een serie van drie
online lunchsessies over Diversiteit &
Inclusie in de watersector. De eerste
online inspiratiesessie staat gepland op
donderdag 7 oktober van 12 tot 13 uur.
Ons uitgangspunt is dat een diverse
organisatie adaptiever is en hierdoor
beter kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.
We willen ook graag weten hoe de
H2O-lezers dit zien: welke rol kan diversiteit & inclusie volgens jou spelen in
een toekomstbestendige watersector?
Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp,
stuur dan een e-mail met je vragen of
opmerkingen naar info@waternetwerk.
nl of bel met Margot Kwee, 0650528811.

Kick off programma van de
AIWW op 9 september

De Amsterdam International Water
Week richt zich specifiek op de SDG’s
2 (Zero Hunger), 6 (Clean Water &
Sanitation), 9 (Industry, Innovation
& Infrastructure), 11 (Sustainable
Cities & Communities) en 13 (Climate
Action). Onder het motto ‘Blue-green
Deals with Integrated Solutions’ willen
we de verwezenlijking van UN-SDG
Global Agenda 2030-doelen vanuit de
watersector versnellen. Op 9 september
is de kickoff van 13.15-13.45 uur van het
AIWW-programma. Meer informatie over
het programma van 1 t/m 5 november is
te vinden op aiww2021.com
De kick off is aansluitend op het 4e
AIWW webinar plaats over Community
Engagement and Inter-sectoral colla
boration.

iStockphoto

28 SEPTEMBER, WEBINAR
Gedragsverandering - CoP Beheer
& Onderhoud

Schema Maatregel op de Kaart

Efﬁciënt, eenvoudig en
Efﬁciënt,
en
innovatiefeenvoudig
waterbeheer
innovatief
waterbeheer
met oplossingen
voor:
met oplossingen voor:
grondwaterstand
oppervlaktewater
grondwaterstand
riooloverstorten
oppervlaktewater
EC-metingen
riooloverstorten
EC-metingen

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

www.leiderdorpinstruments.nl

info@leiderdorpinstruments.nl

071 54 15 514
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