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De waterkwaliteit in Nederland gaat vooruit, zeker, maar is de vooruitgang snel genoeg? En 
hoe omvangrijk is het vraagstuk eigenlijk? Terwijl de bekende waterkwaliteitsproblemen maar 
mondjesmaat afnemen ontstaan er nieuwe door andere stoffen. En hoe ernstig zijn die “nieuwe” 
waterkwaliteitsproblemen nu eigenlijk?

De kwaliteit van ons water is zeker een belangrijk facet van de leefomgeving. Maar daar vragen 
ook andere milieu- en leefbaarheidsvraagstukken de aandacht. Daarom organiseert de themagroep 
Waterkwaliteit van KNW jaarlijks het congres “Waterkwaliteit op de kaart”. In de loop van de (vier) 
jaren zie je het accent veranderen. Zo kwamen op dit congres de doelstellingen uit de Europese 
Kaderrichtlijn Water maar zijdelings aan de orde. De aandacht gaat al weer veel meer naar de zich 
snel ontwikkelende nieuwe technische mogelijkheden (sensoren, analysetechnieken, rekentools) 
en “opkomende stoffen”. Dat neemt niet weg dat het zo maar zou kunnen dat we in 2027 de KRW 
doelstellingen niet halen, hield Peter Glas (ws de Dommel) ons voor. Of wel, want hij blijft optimist. 
Opvallend trouwens dat iedereen het inmiddels vanzelfsprekend lijkt te vinden dat we pas in 2027 
doelstellingen halen, nog niet zo lang geleden was het bon ton dat we de doelstellingen eigenlijk al veel 
eerder bereikt moesten hebben.

Het bereiken van een goede waterkwaliteit is ook steeds minder alleen een taak voor het 
waterschap. De waterschappen kunnen nog steeds  stappen zetten, zoals bij het verwijderen van 
microverontreinigingen, geneesmiddelen en andere opkomende stoffen op de RWZI. Als we het geld er 
voor over hebben kan er heel veel, betoogde Paul Roeleveld (RHDHV). Maar de meeste verbeteringen 
moeten het hebben van samenwerking tussen maatschappelijke partners,  het bedrijfsleven en/
of particulieren. Daar blijkt gelukkig  veel mogelijk. Bijvoorbeeld in het kader van het Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer. Dat is langzamerhand aan een uitrol begonnen. In meer dan 250 projecten 
werken agrarische bedrijven, waterbeheerders en andere partijen samen. In Friesland doet 80% van de 
melkveebedrijven mee aan het project over erfafspoeling. Het effect van deze “vermaatschappelijking” 
van waterkwaliteit zie je nog niet terug in meetcijfers van de waterkwaliteit, maar misschien wel in 
betrokkenheid en aandacht binnen de agrarische sector. Die vergroting van betrokkenheid kan je ook 
bereiken in de stad. In Amsterdam hebben honderden burgers de waterkwaliteit van hun stad gemeten. 
In andere milieusegmenten (luchtkwaliteit, geluid) is het zelf monitoren door burgers al veel langer in 
ontwikkeling. Dat vraagt ook een nieuwe attitude van de vakmensen, want hoe passen die meetcijfers 

IMPRESSIE
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in de zorgvuldig opgebouwde systematiek van dataverwerking. En wat doe je met de maatschappelijke 
onrust ten gevolge van gemeten (mogelijk incidentele) extreme waarden? De samenleving betrekken 
betekent ook meer bemoeienis.
In een veelheid van workshops kwamen de verschillende fasen van beleidsontwikkeling mooi naar 
voren. De “traditionele” fysisch-chemische parameters zijn geen onderwerp van gesprek meer. Dat is 
operationeel beleid. Bij de ecologische parameters is het nog wel zoeken naar een kosteneffectieve 
werkwijze en toetsing, de doelstellingen zelf zijn eigenlijk geen discussie meer. Bij “opkomende 
stoffen” begint zich de aanzet tot beleid uit te kristalliseren. Hoe stel je prioriteiten bijvoorbeeld. Bij 
geneesmiddelen zijn we nog bezig om het probleem te verkennen. En bij allerlei nieuwe ontwikkelingen 
en technieken gaat het over de stap om van vingeroefeningen naar praktijk te komen.

Gaat het nog goedkomen met de waterkwaliteit? Hoe minder gesegmenteerd we het aanpakken hoe 
meer kansen er zijn om de lastige en kostbare stappen te zetten die nu nog nodig zijn. Koppelen met 
klimaatverandering bijvoorbeeld. De maatregelen die we treffen om de sponswerking van de omgeving 
te vergroten kunnen prima gelijktijdig zorgen voor het schoner worden van het afstromende regenwater. 
Misschien moeten we het tempo van de waterkwaliteitsverbetering maar afstemmen op het tempo van 
de klimaatsverandering.

Eilard Jacobs
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Op 25 januari 2018 organiseerde het KNW voor de 4e keer het symposium ‘Waterkwaliteit op de Kaart”. 
Het symposium stond in het teken van nieuwe inzichten, nieuwe technieken en inspiratie voor een goede 
besteding van de middelen die beschikbaar zijn voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Peter Schipper (voorzitter themagroep Waterkwaliteit) blikte terug op de eerdere symposia. Ja, 
waterkwaliteit staat duidelijk op de kaart, maar we hebben nog een hoop te doen en nu is de tijd voor 
actie. Het is vanzelfsprekend dat we ons water schoonmaken en schoonhouden!

Marjan van Giezen van IenW blikte terug. 50 jaar geleden was het water zwart van de rotzooi. 25 jaar 
geleden was het groen van de algen. Inmiddels is het soms helder. De aquatische ecologie herstelt zich. 
Maar, de schone schijn bedriegt. We beginnen te ontdekken dat tal van nieuwe stoffen de kwaliteit van 
grond- en oppervlaktewater bedreigen. We zijn er dus nog niet.

Peter Glas, watergraaf van De Dommel, is een optimist, maar veranderde de titel van zijn speech van het 
stellige “ooit komt het goed” naar het weifelende “komt het ooit goed?”. Hij ziet in landelijke analyses 
dat de waterkwaliteit in 2027 nog niet goed zal zijn. Overal duiken nieuwe vervuilingen op en dan is 
het weer speuren naar bronnen van bijvoorbeeld GenX. Hoe krijgen we deze situatie onder controle? 
En wordt het ooit iets met de agrarische emissies? Na de fraude over mest en getallen over geboren 
kalveren zitten we in “deep shit”. Zijn optimisme blijft, maar er wacht ons nog een berg werk.

Vervolgens verdeelden de 160 deelnemers zich over acht parallelle sessies, gevolgd door nog een 
tweede ronde met werksessies over acht nieuwe onderwerpen. De twee workshoprondes leidden 
tot levendige dialogen over actuele onderwerpen, zoals participatieve monitoring, sleutelfactoren, 
opkomende stoffen, geneesmiddelen en agrarische emissies. Voor een verslag van elke sessie en de 
presentaties verwijzen we u naar de website (www.h2owaternetwerk.nl). In de middag verdiepten 
we het gesprek over een aantal onderwerpen en zochten we naar inspiratie en draagvlak voor nieuwe 
oplossingen. Deze oplossingen treft u op de volgende pagina’s aan. 

Marjan van Giezen was blij met ons enthousiasme en denkwerk. De tijd van “ja maar” is voorbij, het is 
tijd voor actie. Hoog tijd dat schoon water weer onderdeel wordt van het DNA van de Nederlander. 

Waterkwaliteit op de kaart IV: 
waar zet jij op in?
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Uniforme afleiding KRW-doelen

PROBLEEM

OPLOSSING

Waterschappen onderbouwen - en herzien zo nodig - de Kaderrichtlijn Water-doelen in de aanloop naar 
KRW3 (2022-2027). De STOWA ontwikkelde hiervoor een denkraam, de ecologische sleutelfactoren 
(ESF). Landelijk werd de handleiding KRW-doelen herzien. Er wordt verwacht dat gebruik van 
deze methoden leidt tot uniforme en begrijpelijke doelen. Is dat echt zo, of is er meer nodig om de 
doelafleiding verder te uniformeren? En is uniformering sowieso mogelijk binnen de geografische variatie 
in Nederland?

We concluderen dat uniformering belangrijk is, omdat een te grote variatie in doelen met succes door 
lobbyisten wordt ingezet om de maatregelpakketten ter discussie te stellen. Tegelijk erkennen we dat 
de doelafleiding vraagt om bestuurlijke ruimte. Deze twee zaken staan op gespannen voet met elkaar.
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CONTACT

Marloes van der Kamp, Witteveen+Bos (marloes.van.der.kamp@witteveenbos.com)
Harm Gerrits, Hoogheemraadschap van Rijnland (harm.gerrits@rijnland.net)

Het volgende is aanvullend op het denkraam en de hernieuwde handreiking KRW-doelen nodig om doelen 
voldoende te uniformeren en vooral goed uit te leggen:

Afstemming van de doelen tussen waterbeheerders door collegiale toetsing en een 
gedeelde landelijke en regionale regie. Er zijn regelmatige landelijke KRW-symposia 
nodig waarin experts ervaring uitwisselen en op hetzelfde kennisniveau komen.

Zorg voor een goed verhaal. Leg uit dat doelen per regio verschillen vanwege 
verschillen in hydrologie en grondslag. Laat met duidelijke voorbeelden zien dat 
maatwerk in de doelafleiding voorkomt dat onnodige maatregelen worden genomen.

De doelen worden samen met gebruikers en bestuurders vastgesteld. Onderbouw de 
gemaakte keuzes met heldere argumenten. 

Instrumenten die het landelijke inzicht in gestelde doelen, doelengat en actuele en 
vroegere toestand helpen bij de afstemming. Waterschapsbestuurders gebruiken de 
toestand bij de buren als referentie (benchmark). Instrumenten als KRW-NUTrend 
voorzien hierin.

1

2

3

4
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Opkomende stoffen

PROBLEEM

OPLOSSING

De uitvoering van vergunningverlening vormt een risico voor opkomende en nieuwe stoffen, omdat bij de 
uitvoerende overheden (RWS, Waterschappen, Provincies, Gemeenten, Omgevingsdiensten) onvoldoende 
bekend is wat er loopt en speelt op nationaal beleidsniveau. Ze hebben meer capaciteit en expertise 
nodig. Een effectgerichte benadering heeft de voorkeur boven een op (tienduizenden) individuele 
stoffen gerichte benadering, maar hoe moet dat wettelijk geregeld worden? Producenten moeten meer 
verantwoordelijkheid nemen, maar dit lijkt echter niet te werken en tot prioriteiten te leiden bij die 
bedrijven.

Het opzetten van een gezamenlijke (voor iedereen toegankelijke) kennisbank over opkomende stoffen 
voor de samenwerkende uitvoerende overheden (RWS, waterschappen, provincies, gemeenten, 
omgevingsdiensten), begeleid door een expertgroep. Daarmee worden alle kennis, ontwikkelingen en 
werkwijze rondom het omgaan met opkomende stoffen toegankelijk.

OVERWEGINGEN VOOR DEZE OPLOSSING:
• Informatie databank met de openbare informatie voor ambtenaren van alle overheden  
 over stoffen en vergunningen. Het moet helder zijn bij wie de verantwoordelijkheid voor  
 de kennisbank ligt.
•  Per stofgroep een expertgroep met mensen uit diverse overheden -> betere   
 samenwerking en kennisdelen. Expertgroepen vullen de database. 
• Bedrijven die advies vragen en bedrijven met calamiteiten betalen een heffing.   
 Eventueel ook heffing voor lozing opkomende stoffen. Bedrijven kunnen zelf normen   
 afleiden en die voorleggen aan expertgroep.
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CONTACT

Arno van Breemen, ILT (arno.breemen@ilent.nl|)
Michiel Bil, Provincie Zeeland (ma.bil@zeeland.nl)

OVERIGE VOORSTELLEN:
• RWS en de waterschappen gaan in de regio praten met regionale uitvoeringsdiensten.  
 Bij voorkeur regulier overleg voor vergunningverleners. 
• Via VTH reguleren is altijd achteraf. Idealiter worden stoffen voor ze geproduceerd en 
 geloosd mogen worden via een landelijke kader beoordeeld. Benodigde gegevens   
 worden op kosten van producent door onafhankelijke bureaus onderzocht. 
• De ketenaanpak van medicijnen in water verder uitrollen naar de opkomende stoffen
 (kennisplatform, diverse werkgroepen, meer oog voor lange termijn effecten in   
 bijvoorbeeld grondwater).
• Waterbewustzijn bevorderen: in ieder geval in het (basis)onderwijs, bij producenten en  
 omgevingsdiensten.
• Het belonen van bedrijven die verder gaan dan BBT. Nu krijgen bedrijven een boete als 
 ze iets niet goed doen. Bedrijven die meer doen dan dat ze verplicht zijn zouden   
 daarvoor beloond moeten worden.
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Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
(DAW), brede en effectieve uitrol

OPLOSSING

PROBLEEM

Anno 2017 lopen veel DAW-projecten, maar het lukt niet om het gehele peloton van agrarische bedrijven 
mee te krijgen en het is niet duidelijk of DAW ook daadwerkelijk een significante bijdrage kan leveren 
aan de nutriënten problemen in grond- en oppervlaktewater.

STAP 1 POP3 FINANCIERING MAATREGELEN STERK VEREENVOUDIGEN EN    
 WERKBAARDER MAKEN

• Maak POP3 beter geschikt voor kleine investeringen. De mogelijkheden hiervoor: regel  
 het centraal (zonder tussenlagen), laagdrempelig (weinig bureaucratie) en via een 
 bulkregeling (vast subsidie-percentage voor standaard bovenwettelijke technische 
 innovaties). Voor een bulkregeling kan gebruik gemaakt worden van de BOOT lijst,   
 waarbij aanvragen voorzien van drie offertes met vooraf vastgestelde criteria snel   
 beoordeeld kunnen worden.
• Maak dat POP3 voor grote aanvragen door overheden voorbereid én ingediend kunnen  
 worden. Overheden zoals waterschappen hebben de benodigde professionaliteit en 
 capaciteit in huis voor de uitvoering, administratie en controlelast die bij POP
 projecten gebruikelijk is. Tevens zijn de transactiekosten aanzienlijk lager als   
 er minder aanvragen zijn; de winst kan worden ingezet voor nationale of regionale   
 subsidieregelingen. 
• Zorg dat POP3 ook gebruikt kan worden voor maatregelen die in regioprocessen
 (bijvoorbeeld vruchtbare kringlopen) worden afgesproken, of in landelijke (al dan   
 niet sectorale) projecten gericht op de doelen (bijvoorbeeld Koeien en Kansen in de  
 melkveehouderij).
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STAP 2 VERBETER DE COMMUNICATIE OVER SCHOON      
 OPPERVLAKTEWATER: SCHOON WATER ATLAS

Maak voor het ‘aan de man brengen’ van de noodzaak van DAW voor ieder waterschap 
een communicatieve Schoon water atlas. Geef hier op eenvoudige begrijpelijke 
wijze weer wat de toestand is (chemisch en ecologisch) en wat de veroorzakende 
verontreinigingsbronnen en andere oorzaken zijn. Belangrijke succesfactor is joint-
fact-finding, dat de feiten breed gedragen worden. 

STAP 3 VERSTEVIG DE PROGRAMMA-ORGANISATIE

Zorg dat agrariërs regelmatig door DAW-adviseurs worden bezocht, opdat een 
vertrouwensband ontstaat en bruikbare maatwerk-maatregelen worden gevonden 
die het bedrijf en watersysteem verduurzamen. Verstevig de organisatie voor 
onafhankelijke DAW-ondersteuning vanuit de deelnemende partners (waterschappen, 
LTO, collectieven, provincies, I&W, LNV, Kadaster, waterwinbedrijven en 
kennisinstituten). Stuur op meerjarige ondersteuning, brede implementatie en 
bijpassende financiering met focus (prioritering) in gebieden waar een duidelijke 
waterkwaliteit opgave voor de landbouw ligt.

EXTRA  ZET OOK VOOR DAW MEER IN OP KETENAANPAK

Zoek het niet alleen in DAW-maatregelen, maar zoek ook naar mogelijkheden voor 
een ketenaanpak, met betrokkenheid van erfbetreders (loonwerkers, mestafnemers, 
adviseurs en verkopers meststoffen en gewasbescherming), fabrikanten, 
supermarkten en de inkopers van agrarische producten.

CONTACT

Peter Schipper, Wageningen Research (p.schipper@wur.nl)
Gert-Jan Noij, Wageningen Research (gert-jan.noij@wur.nl)

Carlo Vromans, Kadaster (Carlo.Vromans@kadaster.nl)
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Iedereen in actie voor een 
klimaatbestendige watersamenleving

PROBLEEM

Nederland heeft te maken met extremere weersomstandigheden. Wateroverlast, overstroming, 
hittestress en droogte zijn de meest gehoorde aspecten als het gaat over klimaatverandering (zie ook 
www.klimaateffectatlas.nl), en ook de aspecten waar de meeste klimaatadaptatiemaatregelen op zijn 
gericht. Met een veranderend klimaat staat ook de waterkwaliteit onder druk, maar dit element krijgt 
weinig aandacht. 
Een integrale aanpak voor een klimaatrobuuste wijk is afhankelijk van de richting, ambities en het 
budget dat de overheid stelt. Maar zonder kennis van de klimaatverandering en gevoel van noodzaak tot 
een integrale aanpak, is het definiëren van een ambitie ingewikkeld.

OPLOSSING

Om de waterkwaliteit te verbeteren in een veranderend klimaat, moet waterkwaliteit integraal worden 
meegenomen in de klimaatadaptatiemaatregelen die worden opgesteld de komende jaren. Verder moet 
er meer energie worden gezet op het vergroten van het klimaatbewustzijn en het omgaan met water bij 
burgers, maar ook bij overheden en andere professionals (zoals projectontwikkelaars, planeconomen).

Voor iedereen, van burgers, planeconomen, projectontwikkelaars en wethouders tot architecten, 
ecologen en ingenieurs, is het noodzakelijk kennis bij te spijkeren over water in Nederland bij een 
veranderend klimaat. Waterkwaliteit is daar een integraal onderdeel van. Adaptatiemaatregelen voor 
klimaatverandering zijn alleen succesvol als ze integraal worden ontworpen, met een actieve inbreng 
van burgers. Voor een integraal ontwerp is het noodzakelijk dat water en klimaat weer onderdeel is 
van het DNA van de Nederlander. Educatie en voorlichting van burgers, bedrijven en overheids- en 
niet-overheidsinstanties moeten daaraan bijdragen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij 
de centrale en decentrale overheden, maar deze kunnen hiervoor medewerking vragen van NGO’s, 
media en (basis)scholen. Op deze wijze kan het streven naar een klimaatbestendige watersamenleving 
wortelen in ons collectieve bewustzijn en verzekerd zijn van voldoende aandacht op de lange termijn. 
Alleen dan kunnen burgers ook echt en optimaal participeren in de ontwikkelingen van hun stad of 
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dorp. Want klimaatadaptatie doet een overheid niet alleen, maar samen met burgers. Samen maken we 
een omgevingsvisie en zorgen we ervoor dat Nederland echt leeft met water en met een veranderend 
klimaat.

CONTACT

Martin de Haan, RHDHV (martin.de.haan@rhdhv.com)
Mattijs Hehenkamp, Movares (mattijs.hehenkamp@movares.nl)
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Participatieve monitoring / 
Citizen Science

PROBLEEM

De verbetering en behoud van goede waterkwaliteit kunnen waterbeheerders niet alleen realiseren. 
Ze hebben hiervoor andere partijen nodig. Enerzijds omdat er een groeiende behoefte is aan relevante 
informatie maar er steeds minder middelen voor monitoring beschikbaar zijn. Anderzijds omdat andere 
partijen door hun handelen en/of bedrijfsvoering invloed hebben op de waterkwaliteit en dat door 
samenwerking wellicht nieuwe oplossingen gevonden worden.

OPLOSSING

Door gezamenlijk met burgers en bedrijven te monitoren, kan nuttige aanvullende informatie verzameld 
worden en krijgen deelnemers meer begrip en inzicht in hun eigen mogelijkheden om bij te dragen aan 
goede waterkwaliteit. Samenwerking (co-creatie), kennisopbouw en bewustwording staan hierbij 
centraal. Belangrijke aandachtspunten zijn:

• Hoe om te gaan met de belangen van alle partners 
• Actieve communicatie rondom het doel, de uitvoering en de verkregen resultaten om 

betrokkenheid te creëren
• Een inhoudelijke vraag vanuit waterbeheerder of deelnemer als vertrekpunt. N.B. het 

verbeteren van (water)bewustzijn is geen doel op zich. 
• De benodigde begeleiding om het goed uit te laten voeren

Participatieve monitoring vormt een aanvullend beleids- en beheersinstrument, het is geen vervanging 
van bestaande monitoring. Door de lopende projecten goed te evalueren en te delen, kunnen 
nieuwe projecten leren van de ervaringen en deze toepassen (Community of Practice). Nieuwe 
projecten zijn gewenst om 1) de huidige succesvolle projecten op te schalen en te verdiepen naar 
gedragsveranderingen om 2) de kansen voor Participatieve Monitoring met andere doelgroepen en 
(waterkwaliteits)parameters te verkennen.
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CONTACT

Janjo de Haan, Wageningen University & Research (janjo.dehaan@wur.nl)
Michiel Wilhelm, Tauw (michiel.wilhelm@tauw.com)

Liesbeth Hersbach, Waternet (liesbeth.hersbach@waternet.nl)
Anton Gerritsen, De Waterspin (anton@dewaterspin.biz)
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Real time, remote en online monitoring 
voor slimme samenwerking in 
agrarische gebieden

PROBLEEM

Er zijn verschillende innovatieve meettechnieken die veel data en inzichten opleveren maar die nog niet 
of weinig worden toegepast op een manier die zowel voor boeren als waterbeheerders samen nut heeft, 
zodat niet alleen de boer zijn bedrijfsvoering verder kan optimaliseren, maar ook de waterbeheerder 
gebaat is bij deze werkwijze.

OPLOSSING

We onderscheiden meerdere kansen voor de toepassing van deze nieuwe technieken die allen bijdragen 
aan het verbeteren van de samenwerking tussen boer en waterbeheerder voor waterbeheer in 
agrarische gebieden: we vatten deze onder de noemer ‘samen slim’:

Mest-app: Om de mestgift te optimaliseren voor opbrengst en gelijktijdig de emissies 
van nutriënten en bestrijdingsmiddelen te verminderen willen we een mest-app 
maken waarbij op basis van continue monitoring van de bodemtemperatuur en 
grondwaterstand, in combinatie met meteorologische voorspellingen, gegevens over 
het peilbeheer en de bemestingstoestand van een perceel, een voorspellingssysteem 
gemaakt worden voor een optimale mestgift. 

Slim slootbeheer: door middel van remote sensing kan de vegetatie in en langs de sloot 
worden gemonitord, waardoor het beheer van de sloot kan worden geoptimaliseerd. 
Door de sloot alleen te schonen als het nodig is, beperk je de beheer-inzet die boeren 
moeten plegen en behoud je biodiversiteit.

1

2
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Het slimme boerenerf: door middel van slimme meet- en regeltechniek wordt erf-
afspoeling zo eenvoudig verminderd dat de boer ook minder handmatig erf-beheer hoeft 
uit te voeren. 

Al deze voorbeelden helpen om de dialoog tussen waterbeheerders en boerenbedrijven vanuit een 
positieve grondhouding en objectieve gegevens te verbeteren, en samen te werken aan win-win 
technieken voor een duurzame samenwerking in het agrarische gebied.

3

CONTACT

Ellis Penning, Deltares (Ellis.Penning@deltares.nl)
Jan Broos, Broos Water en Sensileau (j.broos@brooswater.nl)
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Emissiereductie via ‘ketenkoppeling’ 
rond zorginstellingen

PROBLEEM

De waterkwaliteit in Nederland staat nog steeds onder druk. Met regelmaat dienen zich nieuwe 
(onbekende) stoffen aan, en deels is verdere reductie van bekende stoffen zoals nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen nog noodzakelijk. Ook medicijn-resten staan in de belangstelling. Deze 
komen via het toilet in de waterketen en worden als gevolg van onvolledige verwijdering op rwzi’s ook in 
het oppervlaktewater aangetroffen. Het grote publiek is zich van dit alles veelal weinig bewust. 

OPLOSSING

Koppelen van diverse ketens. Benutten van de kracht van duurzame (korte) agrarische productieketens 
in samenhang met een concept van kwalitatief hoogwaardige dagverse voedselbereiding voor ziekenhuis, 
verpleeg/-verzorgingshuis, of cliënten thuis. Zonder volledige keukenfaciliteiten op de zorglocatie 
is meer budget beschikbaar voor inkoop van (agrarische) producten, waardoor het voor (lokale) 
ondernemers mogelijk kan worden te produceren met aandacht voor kwaliteit èn emissiereductie naar 
de leefomgeving. 

Gekoppeld aan de zorgsector komt ook de medicijnketen in beeld: consumptie van kwalitatief 
hoogwaardige voeding heeft effect op de vitaliteit en kan daarmee zorgen voor vermindering van het 
geneesmiddelgebruik. De voor het watersysteem nadelige medicijnresten hangen veelal samen met 
chronische aandoeningen. Zo bezien zal het effect van hoogwaardige voeding op medicijngebruik 
in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuis(zorg)situatie duurzamer zijn dan effecten van kortstondig 
verblijf in een ziekenhuis. Dit is nader te bezien voor praktijksituaties zoals rond de te realiseren 
toekomstbestendige ziekenhuis-, ouderen- en revalidatiezorg in Hardenberg e.o..

Samenvattend geeft kijken naar de samenhang tussen de zorgketen en andere ‘ketens’ zicht op kansen 
voor emissiereductie via bronaanpak, en kan als voorbeeld dienen voor communicatie over het belang 
van voeding en het nut van leefstijlwijziging. 
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CONTACT

Marcel Clewits, Clewits Advies (marcel@clewitsadvies.nl)
Siebe Geerdsema, FoodforCare (siebe.geerdsema@foodforcare.nl)
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Van potentie naar praktijk: 
Meer LEF voor de toepassing 
van kansrijke innovatieve 
waterkwaliteitsmonitoringstechnieken

PROBLEEM

Recent zijn er veel nieuwe innovatieve meetmethoden zoals bioassays of de eDNA voedselwebanalyse 
op de markt of in ontwikkeling. De praktijk wijst echter uit dat innovatieve monitoringstechnieken maar 
beperkt worden toegepast waardoor de grote potenties (kostenbesparing, verbeterde advisering) 
onbenut worden. 
Limiterende wet- of regelgeving, “koud” watervrees, bestuurlijke betrokkenheid en “onpopulariteit van 
monitoring” worden door de deelnemers als redenen aangewezen. Daarnaast worden innovatiebudgetten 
niet/ of nauwelijks worden ingezet voor monitoringsinnovaties.

OPLOSSING

De oplossing die door de deelnemers wordt aangedragen betreft een cultuuromschakeling waarbij lef 
moet worden getoond en ruimte moet worden gemaakt om ‘gewoon’ te beginnen met de toepassing 
van innovatieve methoden. Dit betreft zowel LEF bij bestuurders, managers (top-down) als adviseurs 
(bottom-up) op landelijk en regionaal niveau. Hiermee kunnen kansrijke innovaties uitgroeien tot 
volwaardige grootschalige toepassingen. 
Het tonen van LEF draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor de toepassing van innovatieve 
methoden, waarmee de bal gaat rollen. Eventueel kan financiële ruimte worden gecreëerd door slimme 
keuzes te maken in de huidige monitoringstrategie. Dit kan bijvoorbeeld door af te zien van het meten 
van stoffen welke al een lange tijd niet zijn aangetroffen in een bepaald waterlichaam. Gepleit wordt 
echter voor landelijke regie en het aanspreken van innovatiebudgetten.
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CONTACT

Marloes van der Kamp, Witteveen+Bos (marloes.van.der.kamp@witteveenbos.com)
Milou Dingemans, KWR Watercycle Research Institute (Milou.Dingemans@kwrwater.nl)
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Wat te doen met 30 miljoen? 
Resultaten van een brainstorm op 
basis van de resultaten van een 
hotspotanalyse!

PROBLEEM

De hotspotanalyse is voltooid dus de effecten zijn in beeld. De kosten en het rendement van 
maatregelen bij RWZI’s zijn dus ook in beeld. En er is 30 miljoen vrijgemaakt voor maatregelen. Nog één 
probleem: je kan het geld maar één keer uitgeven.

OPLOSSING

De oplossing is ‘full-scale pilots’: er is al veel full-scale praktijkervaring in het buitenland en 
kleinschalige binnenlandse ervaring, dus proeven op kleinere schaal zijn niet nodig: we moeten uit de 
pilotfase! Toch noemen we het ‘pilots’ omdat dan direct kan worden begonnen met full-scale toepassing. 
Maar niet zomaar:

• Gebruik de 30 miljoen als aanmoedigingspremie (dus niet zonder cofinanciering).
• Zet een eerste deel van de financiering in voor full-scale implementatie van eenvoudige 

‘bewezen’ technieken op ‘bewezen’ no-regret locaties en meet daarvan het rendement 
en deel de opgedane kennis en ervaring volledig, liefst al tijdens het project.

• Voer daarnaast vooral projecten uit die nieuwe onderwerpen ‘aansnijden’: 
onderzoek een kansrijke nieuwe techniek, onderzoek optimalisatie van bestaande 
typen zuiveringen, aanpassingen in het watersysteem of doe effectmonitoring, 
chemisch en toxicologisch. Koppel aan elk project minimaal één specifieke relevante 
onderzoeksvraag.

• Neem alle aan huishoudelijk afvalwater gerelateerde microverontreinigingen mee waar 
nodig.

• Voer projecten uit in samenwerkingsverbanden (waterschappen, kennisinstellingen, 
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ingenieursbureaus) die ook een basis gaan bieden om een grootschalige uitrol en de 
nodige kennis- en datadeling te bewerkstelligen. 

• Honoreer projecten die minimaal op deelstroomgebiedsniveau zijn afgestemd: 
onderzoek de juiste vraag één keer op de juiste en beste plek in het land. Coördineer 
(stroomgebiedsniveau, landelijk en internationaal)!

• Gebruik technieken die opschaalbaar en kosteneffectief zijn. Beloon technieken die 
mobiel zijn, die geamoveerd kunnen worden na afronding van onderzoek, bijvoorbeeld 
omdat de beste onderzoekslocatie niet de beste maatregelenlocatie hoeft te zijn. Laat 
de ‘hotspot’ niet als enige leidend zijn in voorstellen.

• Werk naar een landelijk ‘kookboek’ waarin stappen zijn uitgeschreven voor 
techniekkeuze, analoog aan de Duitse praktijk.

• Breng receptoren nog duidelijker in kaart: naast het water zelf ook (beschermde) 
natuur, hergebruik van water, veedrenking, recreatie, etc. Daar doen we het voor! 
Verlies diergeneesmiddelen niet uit het oog en evenmin nutriënten.

• Maak alle metingen die waterschappen doen in dit kader echt openbaar!

Kortom, ontwikkel een uitdagende methodiek voor de inzet van 30 miljoen en verlies je niet in 
wetenschap en techniek maar liever in samenwerking, afstemming en integraliteit. Dwing dat af.

CONTACT

Marc Vissers, Sweco (marc.vissers@sweco.nl)
Thomas ter Laak, KWR Watercycle Research Institute (thomas.ter.laak@kwrwater.nl)

Janco van Gelderen, Provincie Utrecht (Janco.van.Gelderen@provincie-utrecht.nl)
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De symposiumreeks Waterkwaliteit op de kaart is een initiatief van de themagroep Waterkwaliteit van 
het Koninklijk Nederlands Waternetwerk.
 
KNW is hét onafhankelijke kennisnetwerk voor en door professionals. KNW deelt kennis en verbindt 
professionals in de watersector. Bij KNW vind je actualiteiten, boeiende congressen met inspirerende 
sprekers, workshops en trainingen, verbinding tussen generaties en specialisaties, theorie én praktijk, 
de juiste contacten, een uitgebreid professioneel netwerk, de H2O-media en nog veel meer. 

www.h2owaternetwerk.nl


