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REDACTIONEEL 3

Kaumera, lichtpuntje van 2019

2019 is - opnieuw - het jaar van de droogte. En van het 
gelande besef dat (ook) beleid ontwikkeld moet worden 
om water vast te houden. Het is een van de thema’s die 
de komende jaren de agenda’s in de watersector gaan 
bepalen.
Maar er is meer. Want 2019 is ook het jaar van stikstof 
en PFAS. Deze stille bewijzen van onze grenzen aan 
de groei zijn doorgedrongen tot in de haarvaten van 
ons milieu. Natuur, bodem en water, ze liggen onder 
een deken van ammoniak of zijn vervuild met poly- en 
perfluoralkylstoffen. 
Een ontluisterend besef, doch niet de vervuiling maar 
de effecten leiden tot ophef. Boeren en bouwers bezet-
ten het Malieveld in Den Haag (oktober), want verklei-
ning van de veestapel dreigt, en werk aan woning, weg 
en dijk valt stil. 
2019 is tevens het jaar van CO2 -uitstoot en het 
 Klimaatakkoord dat het kabinet in juni presenteert met 
meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikas-
gassen tegen te gaan. De focus ligt op 2030 (49 procent 
reductie CO2), maar in het najaar zegt het Planbureau 
voor de Leefomgeving al dat er een serieus tandje bij 
moet om de doelen te halen. De waterschappen stem-
men in oktober unaniem in met het Klimaatakkoord en 
leggen daarmee de lat voor zichzelf nog wat hoger.
Daar is alle reden toe. De mondiale uitstoot van 
 broeikasgassen neemt niet af, maar toe, stelt het 
VN-milieuprogramma UNEP in november vast. Om 
opwarming te beperken zijn ‘ongekende maatregelen’ 
nodig, concludeert klimaatpanel IPCC een maand eer-
der. Die lijken er niet te komen. Op de klimaattop deze 
maand in Madrid, houden, zo is de prognose, voortrek-
kers en dwarsliggers elkaar in gijzeling. Ondertussen 
blijft de zeespiegel stijgen. En volgens nieuwe onder-
zoeken harder dan gedacht (IPCC, september).

2019 is eveneens het jaar van het gesleep met zui-
veringsslib dat niet meer verwerkt kan worden door 
stilvallende ovens in het Amsterdamse Afval Energie 
Bedrijf (juli). En van de overboord geslagen zeecontai-
ners (januari) die Noordzee- en Waddenkust en zee-
bodem en -leven tot op de dag van vandaag vervuilen. 
2019 is níet het jaar van het nieuwe belastingstelsel, 
want dat sneuvelt, maar wél het jaar van de groeiende 
aandacht van het electoraat voor de  waterschappen 
tijdens de verkiezingen in maart als blijkt dat de 
 ‘Kieswijzer Waterschappen’ 2 miljoen keer is geraad-
pleegd. De nieuwe besturen staan een half jaar later 
bij de begrotingsbehandelingen voor lastige afwegin-
gen en flinke investeringen, die hier en daar tot stevige 
tariefsverhogingen leiden (november). 
En 2019 is zeker het jaar van Kaumera, het ‘wonder-
middel’ dat gewonnen wordt uit Nereda-slib. Door de 
vele toepassingsmogelijkheden zijn de verwachtingen 
hooggespannen bij de presentatie in Zutphen (septem-
ber). Dijkgraaf Hein Pieper van Rijn en IJssel spreekt 
trots van een wereldprimeur. De grondstof wint vervol-
gens de Aquatech Innovation Award (november) en valt 
in de prijzen bij de verkiezing van de Waterinnovatie-
prijs (december).
Kaumera is het lichtpuntje van 2019. Resultaat van 
vernieuwingsdrang en doorzettingsvermogen én het 
bewijs dat afvalstromen waardevolle grondstoffen 
kunnen leveren in een circulaire economie. 
Het zijn deze en andere onderwerpen die aan bod 
komen in de drie interviews in deze H2O waarmee we 
2019 proberen te vangen.

Bert Westenbrink

NR11/12 DECEMBER 2019

80 GHz radar sensor met  
vaste aansluitkabel (IP68)

www.vega.com/vegapuls
Alle voordelen van radar technologie:

436,- €
VEGAPULS C 11  

RADAR
ULTRASOON
IS DE BETERE



TWITTER.COM/AQUA_RIO_EH

WWW.LINKEDIN.COM
/COMPANY/AQUA-EN-RIO

WWW.AQUANEDERLAND.NL

HÉT TOONAANGEVENDE 
EVENEMENT VOOR 
DE NATIONALE 
WATERBRANCHE

RIOOLBEHEER & STEDELIJK 
WATERMANAGEMENT

WWW.RIOLERINGSVAKDAGEN.NL

#2b3990 #2b3990 80% #2b3990 60% #2b3990 40% #2b3990 20%

#05a5d8 #5cb3de #87c2e5 #aed3ec #d5e6f4

#0082be

#006838 #594a42 #231f20

#0071b9 #2a5698 #0199d6

17, 18 & 19 MAART 2020
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

BEZOEK 
DE 

WEBSITE

NIEUW: EXTRA BEURSHAL EN UITGEBREID KENNISPROGRAMMA!

AQUA20_210x297_adv_Basis.indd   10 22/11/2019   12:02



Een prijs en 
een prinses om 
scholieren te 
interesseren 
voor water

16
Jan Peter van 
der Hoek over de 
vernieuwingsdrang 
van Waternet 

20

INHOUD 5

Inhoud

H2O NR11/12 DECEMBER 2019
Vakblad van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW)

8
Annemieke Nijhof: 
We moeten over de 
schutting kijken’   

‘

Design Thinking: 
Ideeën waar de 
waterprofessional 
nooit opkomt 

12

NR11/12 DECEMBER 2019



kolibricloud.com

KOLIBRI Cloud
WebApp

KOLIBRI Cloud
API

KOLIBRI Cloud
Backend

KELLER unlimited!
Al uw druk- en nivometingen beschikbaar in de KELLER Cloud

Gestructureerde data op elk moment veilig  
opgeslagen en toegankelijk vanaf elk apparaat 
met een browser en internetverbinding

„State of the Art“ beveiliging

Data is toegankelijk voor meerdere 
gebruikers op hetzelfde moment

Flexibele toegang via standaard interfaces 
tot uw eigen cloud services of lokale  
databases

LoRa & ARC1 systemen geleverd.  
Datatoegang zonder instellingen

Open source programma‘s en tools 
met gedetailleerde documentatie

«ONE SOFTWARE»  
Geen installatie noodzakelijk 
data wordt getoond in browser

Compatible met diverse KELLER IoT producten
en IoT protocollen: GSM, ARC, LoRa, 
KOLIBRI Mobile App en Desktop App.

LoRa & ARC-1 data direct opgeslagen in de 
KOLIBRI Cloud. PC software (Datamanager) 
niet meer nodig en onderhoudsvrij

Programmeer en ontvang sensor en systeem 
alarmmeldingen

Visualiseer en bekijk opgeslagen 
data in KOLIBRI Cloud

Gebruik KELLER  
KOLIBRI Cloud als opslaglocatie



HWBP: Focus op integrale 
dijkversterking

INHOUD 7

Inhoud
En verder

3 REDACTIONEEL
Kaumera, lichtpuntje van 2019 

19 IN THE PICTURE
Jiska Taal: ‘Juist jongeren bij het werk van water-
schappen betrekken’ 

28 HOOGSTANDJE
Brabantse Delta verdubbelt persleiding in boerenland

30 WATERTECHNIEK
Aquatech-winnaar Kaumera is een ‘game-changer’

40 WATERINNOVATIEPRIJS 2019

46 NEW BUSINESS
•  Column: Dynamische Aquatech en 10-jarige Water 

Alliance
•  Jotem geeft robuuste Smartbox een update
•  Tien jaar Water Alliance: Let’s Celebrate

50 WATERWETENSCHAP MOGELIJK? 
•  Medicijnresten in water: hoe pakken we dat aan?
•  Risicobenadering voor droogte: lessen uit 4 jaar 

onderzoek

54 H2O ONLINE

55 WATERNETWERK
•  Gepiep, Gekraak, Geratel en Ge....
•  Winnaars Waternetwerk Scriptieprijs 

2019
•  Wil je spiegelen, sparren,  

jobshadowen? KNW matcht

Vakblad H2O, H2O Online en kennismagazine Water Matters zijn  
uitgaven van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). 
UITGEVER/BLADMANAGEMENT Monique Bekkenutte (KNW). 
HOOFDREDACTEUR Bert Westenbrink. Redactieadres: Koningskade 40, 
2596 AA Den Haag, mail: redactie@h2o-media.nl.
Aan dit nummer werkten mee: Jan van den Berg, Eric Burgers, Mirjam 
Jochemsen, Corien Lambregtse, Dorine van Kesteren, Kees Jan van 
 Kesteren, Hans Oerlemans, Barbara Schilperoort, Martien Versteegh.
Bijdragen aan H2O Online: Hans Klip, Pauline van Kempen, Kees Jan van 
Kesteren, Jaap Hoeve.
REDACTIEADVIESRAAD Mathijs van den Brink, Erwin de Bruin,  
Henk Dekker, Henriëtte van Ekert, Alice Fermont, Roberta Hofman-Caris,  
Hans Gehrels, Warry Meuleman, Johan van Mourik, Leon Korving,  
Jos Peters, Jan Roelsma, Joris Schaap, Peter Schipper, Marlies Verhoeven, 
Marie-José van de Vondervoort, Tea de Vries, Jason Zondag
VORMGEVING Ronald Koopmans WEBBEHEER Tim Koorn  
ADVERTENTIEVERKOOP Daan Mooijman, h2o@mooijmanmarketing.nl, 
070-3234070. DRUK Veldhuis Media, Raalte 
ABONNEMENTEN secretariaat@h2o-media.nl, 070-3222765

COLOFON

24

Winnie Sorgdrager: 
‘De circulaire  
economie vraagt om 
meer regie, prikkels 
en drang’

36

NR11/12 DECEMBER 2019



AANNEMIEKE NIJHOF, 
TOPSECTOR WATER   

We moeten over 
de schutting kijken’

‘
TEKST DORINE VAN KESTEREN  | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Annemieke Nijhof: 
boegbeeld van de 
topsector Water, 
voorzitter van het 
Netherlands Water 
Partnership (NWP) én 
voormalig voorzitter 
van de klimaattafel 
mobiliteit. Met recht 
een hoofdrolspeler 
als het gaat om water 
en klimaat. Hoe kijkt 
zij terug op 2019? 
En hoe ziet zij de 
toekomst? 
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A
e wereld lag hélemaal open, 
na de overdracht van de 
leiding bij ingenieursbureau 
Tauw eind 2018. Zelfs kleuter-
juf worden was een optie. Toch 

kroop het waterbloed waar het niet gaan 
kan: Annemieke Nijhof ging aan de slag 
bij de topsector Water en bij het NWP, het 
netwerk van internationaal georiënteerde 
Nederlandse organisaties die actief zijn 
in de watersector. En ze lijkt geenszins 
ongelukkig met deze keuze. Opgewekt zit 
ze in haar Haagse werkkamer, aan haar 
eis om ‘iets zinvols te doen’ is ruimschoots 
voldaan. 
Haar doelen bij de topsector en het NWP 
zijn helder. Nijhof wil de watersector 
‘proactief verbinden’ aan de missies die het 
kabinet bij het topsectorenbeleid heeft ge-
formuleerd. “Het is zaak dat we de samen-
werking zoeken met andere sectoren: ener-
giebedrijven, de zorg, de land- en tuinbouw. 
Dat zal niet vanzelf gaan. Van oudsher is de 
watersector enigszins naar binnen gekeerd. 
Watermensen werken graag met water-
mensen: allemaal inhoudsgedreven, dege-
lijk, systeemdenkers, weinig ego’s. Maar we 
moeten over de schutting kijken om iets te 
kunnen betekenen voor de maatschappe-
lijke opgaven waar Nederland voor staat.” 
Daarnaast wil ze dat de watersector zich 
internationaal sterker gaat profileren, al 
dan niet in partnerschap met grote, kapi-
taalkrachtige ondernemingen. Ook hier is 
samenwerking het devies. 
“Commercieel denken en ondernemer-
schap zitten minder in de waardenstructuur 
van onze sector. Als we onze waterkennis 
en -kunde echt wereldwijd willen inzetten 
– en als je het niet doet om er zelf geld aan 
te verdienen, doe het dan om de wereld te > 

D
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redden: the world cries out for us – dan 
kunnen we het dus niet allemaal op 
eigen kracht.”

Kwetsbaar 
Over de belangrijkste watergebeurte-
nissen van 2019 hoeft Nijhof niet lang 
na te denken. “Met stip op één: de 
droogte. Daar werden we voor het 
tweede jaar op rij mee geconfron-
teerd. Lange tijd ging onze aandacht 
primair naar het teveel aan water.  
De commissie-Veerman hield zich in 
2008 vooral bezig met de zeespiegel-
stijging en waterveiligheid. Rond die 
tijd verscheen ook de Europese richt-
lijn over overstromingsrisico’s, met de 
oproep om bovenstrooms in Europa 
het water zo goed mogelijk vast te 
houden, zodat de lagergelegen landen 
daar zo min mogelijk last van zouden 
hebben. Inmiddels zitten we in de om-
gekeerde situatie en is het de vraag of 
wel voldoende water hebben.”  
De droogte maakt ons kwetsbaar, 
wil ze maar zeggen. Een voorbeeld 
ter illustratie. “In 2015 kwam  pyrazol 
van industrieterrein Chemelot bij 
Geleen terecht in de Maas. Ettelijke 
miljoenen Nederlanders zijn voor hun 
drinkwater afhankelijk van deze rivier. 
Gelukkig konden de betrokken drink-
waterbedrijven dankzij hun reserve-
voorraden de inname van Maaswater 
staken totdat er weer een acceptabele 
verontreinigingsgraad was bereikt. 
Met elkaar hebben zij het gefikst: alle 
Nederlanders bleven beschikken over 
goed en voldoende kraanwater. Maar 
stel je voor dat dit probleem zich dit of 
vorig jaar had voorgedaan. Dan waren 
er nooit voldoende alternatieve bron-
nen geweest – en de gevolgen laten 
zich raden.”

Zijn we wel voldoende voorbereid 
op langere periodes van extreme 
droogte? 
“Nee, nog lang niet. Tenminste… als 
je het huidige landgebruik overeind 

wilt houden. Op de hogere en  drogere 
zandgronden in Oost-Nederland wordt 
het steeds lastiger om een agrarisch 
bedrijf te voeren. Grofweg zijn er 
twee mogelijkheden: of je past het 
landgebruik aan aan de realiteit van 
het  water – een grote verandering 
in sommige delen van Nederland. 
Of we grijpen met techniek in in het 
watersysteem. De afgelopen decennia 
hebben we voor elkaar gekregen dat 
het water snel kon worden afgevoerd 
van het land, zodat dit al vroeg in het 
voorjaar goed berijdbaar was. Nu 
moeten we de andere kant op  denken 
en grootschalige klimaatbuffers 
aanleggen, in de vorm van oppervlak-
tewater of ondergronds, met water-
voorraden die we kunnen aanspreken 
in droge tijden.”

In het eerste scenario ontkom je niet 
aan pijnlijke beslissingen – en de 
boeren zijn al zo boos.
“De voornaamste boodschap van de 
boeren is dat het heel moeilijk onder-
nemen is in een steeds wisselend 
speelveld van wet- en regelgeving. 
Daarom is het ontzettend belangrijk 
dat voor alle partijen duidelijk wordt 
wat er de komende tien, twintig jaar 
gaat gebeuren in Nederland. Hierover 
moeten we een open gesprek met 
elkaar voeren. 
Of je het watersysteem altijd met 
engineering naar je hand moet willen 
zetten, is de vraag. Sinds Ruimte 
voor de Rivier hebben we een water-
beheerlogica van meebewegen met 
de natuur, van ‘zacht waar het kan, 
hard waar het moet’. Meebewegen 
met droogte heeft veel invloed op de 
manier waarop we het land kunnen 
gebruiken. Ik denk dat het verstandig 
is een geleidelijke weg te tekenen. 
 Gebiedsspecifiek, afhankelijk van 
de fysische, natuurlijke kenmerken. 

Met in het ene gebied het accent op 
‘functie volgt water’, omdat we het 
watersysteem anders zo moeten 
forceren dat dit niet meer wenselijk of 
betaalbaar is. En in het andere gebied 
moeten we juist het water de functie 
laten volgen om het gebruik van de 
ruimte in stand te houden.”

Microverontreiniging 
De tweede belangrijke ontwikkeling 
van 2019 is volgens Nijhof de toe-
nemende aandacht voor de kwaliteit 
van het oppervlakte- en grondwater. 
Tijdens de crisisjaren viel water-
kwali teit heviger ten prooi aan de 
 bezuinigingen dan de waterveiligheid 
en beschikbaarheid van voldoende 
zoetwater. Maar nu begint het tij te 
keren, merkt ze. “We komen steeds 
meer chemische stoffen en micro-
verontreiniging tegen in de bodem en 
het oppervlakte- en grondwater, en 
het besef is doorgedrongen dat ook 
hier een enorme opgave ligt.” 

‘Het mag niet zo zijn dat we een halve 
chemische fabriek moeten  optuigen 
om drinkwater te maken’, zei 
 hydroloog Harrie Timmer van Oasen 
laatst in H2O.
“Terecht dat de  drinkwaterbedrijven 
zeggen: wat niet in het water komt, 
hoeft er ook niet uit, houd onze 
bronnen schoon. Maar nu de zuivering 
steeds complexer en  kostbaarder 
wordt, is het de vraag of we via het 
drinkwater in aanraking willen komen 
met microverontreiniging. Net zoals 
we fijnstof inademen. Als je dat 
pertinent niet wilt, ontkomen we er 
niet aan na te denken over creatieve 
oplossingen.
Bijvoorbeeld: iedere Nederlander 
gebruikt 130 liter kraanwater per 
dag. Slechts 2 liter daarvan is bedoeld 
voor eten en drinken. De rest maken 
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drinkwaterbedrijven eerst heel erg 
schoon – tot drinkwaterkwaliteit – en 
vervolgens gaan de gebruikers het 
water vies maken: in het toilet, met 
was- en schoonmaakmiddelen en 
douchecrèmes. Met andere woorden: 
is het wel doelmatig en nodig om die 
volledige 130 liter 100 procent schoon 
te maken? Waarom beperken we 
dat niet tot die 2 liter die bestemd is 
voor consumptie? Daarvoor kunnen 
mensen dan een extra filter op de 
keukenkraan bevestigen. Het overige 
water maken we bacterieel veilig en 
zo schoon mogelijk tegen redelijke 
kosten.”

Klimaatakkoord    
Nijhof was afgelopen jaar voorzit-
ter van de mobiliteitstafel van het 
 Klimaatakkoord. Voor dat akkoord 
droeg ze samen met ruim twintig 
maatschappelijke partijen maat-
regelen aan voor CO2-reductie in 
wegvervoer en openbaar vervoer. Een 
eervolle taak, zegt ze, terugblikkend, 
maar wel een waarop ze met wat 
gemengde gevoelens terugkijkt. “Als 
onafhankelijk voorzitter zat ik aan 
tafel met mensen met verschillende 
overtuigingen en belangen. Uiteinde-
lijk is het gelukt om naar elkaar toe te 
bewegen en een pakket te bedenken 
dat, zij het wat aangepast door het 
kabinet, de eindstreep heeft gehaald. 
Daar ben ik trots op.”

Waar bent u minder tevreden over? 
“Tot 2030 kunnen we de klimaat-
doelen bereiken met technologische 
vernieuwing, dus zonder gedrags- en 
systeemveranderingen. Maar de stap 
naar 2050 gaan we daarmee niet 
halen. Daarvoor is meer nodig. Zo 
ben ik erg voor heroverweging van de 
meerjarige rijksinvesteringen in infra-
structuur; hoeveel geld besteden we 
aan snelwegen, spoor en fietspaden? 
Dit was echter taboe voor het kabinet. 
Verder pleitten wij voor een gebieds-
specifieke aanpak, net zoals de 
gebiedsgerichte deelprogramma’s van 
het Deltaprogramma. Dat kwam er 
ook niet door. In de mobiliteit zijn de 
geldstromen namelijk georganiseerd 
langs bestuurslagen: Rijk, provincies 
en gemeenten – en niet langs de 
lijnen van regio’s. In de watersector is 
dat anders. Met Ruimte voor de Rivier 
bijvoorbeeld vinden we het volstrekt 
logisch dat we in Oost-Nederland iets 
doen waar West-Nederland profijt van 
heeft. Het derde punt was een vorm 
van anders betalen voor mobiliteit, 
waarover het kabinet nu gaat naden-
ken – een klein triomfje.
In het Klimaatakkoord werd alles 
opgehangen aan CO2, maar nu hebben 
we ook te maken met stikstof en 
PFAS – vraagstukken op het gebied 
van natuur en omgevingskwaliteit – en 
straks komt de waterkwaliteit nog: 
uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten 
voldoen aan de strengere normen aan 
de waterkwaliteit en ecologie van de 
Kaderrichtlijn Water. Ik stel  daarom 
een meer integrale benadering 
voor. Als ik een parallel trek met het 
waterbeheer: in het Deltaprogramma 
is de waterstaatkundige opgave het 
vertrekpunt, maar als we ergens een 
dijk moeten verzwaren of een deel van 
de kust versterken, zoeken we altijd 
naar ‘meekoppelkansen’ voor natuur, 
recreatie en bereikbaarheid.”

U zegt: ik ben een meer dan 
 gemiddeld bezorgde burger als het 
gaat om het klimaat. Waarom?
“Als lid van de Raad van Toezicht 
van het KNMI spreek ik regelma-
tig mensen die zich beroepsmatig 
met het  klimaat bezighouden. Als 
procestechnoloog ben ik geschoold 
in  ontploffende reactoren; en de 
curves en grafieken in mijn lesboe-
ken lijken verdacht veel op die in 
de IPCC-rapporten. De wens om de 
 temperatuurstijging te beperken tot 
1,5 graden Celsius, suggereert een 
soort stuurbaarheid die wij als men-
sen misschien helemaal niet hebben. 
De klimaatverandering kunnen we dus 
niet tegenhouden, maar laten we wel 
proberen de versnelling eruit te halen. 
Zodat de wereld, de mensen en de 
natuur het tempo kunnen bijbenen.”• 

11ANNEMIEKE NIJHOF

Annemieke Nijhof (1966) 
 studeerde chemische technolo-
gie aan de Universiteit Twente. 
Ze begon haar loopbaan bij 
ingenieursbureau Tauw. Van 
1998 tot 2011 werkte ze als 
ambtenaar bij verschillende 
ministeries op het gebied van 
water- en milieubeleid. Begin 
2012 werd ze bestuursvoorzit-
ter van Tauw, een functie die ze 
bijna zeven jaar bekleedde. Op 
dit moment is Nijhof voorzitter 
van het topteam Water en voor-
zitter van het NWP. Zij is ook 
directeur van Springtij, voorzit-
ter van de Raad van Commissa-
rissen van Evides, commissaris 
bij De Nederlandsche Bank en 
lid van de Raad van Toezicht van 
het KNMI. Daarnaast zit Nijhof 
in de commissie-Remkes, die 
het kabinet adviseert over de 
stikstofaanpak. 

ALS PROCES
TECHNOLOOG BEN 
IK GESCHOOLD IN 
 ONTPLOFFENDE 
REACTOREN; EN 
DE CURVES EN 
 GRAFIEKEN IN MIJN 
LESBOEKEN LIJKEN 
VERDACHT VEEL  
OP DIE IN DE IPCC  
RAPPORTEN’

‘
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Geef ontwerpers zes 
weken de tijd om aan een 
‘watervraag’ uit de praktijk 
te werken. Je krijgt een 
stroom ideeën waar de 
sector zelf nooit op zou zijn 
gekomen. Het was te zien op 
de WaterAmbassade tijdens 
de Dutch Design Week 
2019. Dit smaakt naar meer. 
Eindhoven krijgt mogelijk 
een permanente ‘hub’ voor 
water, design en innovatie. 

TEKST HANS OERLEMANS

Een schets van de Tubey 
van Teresa van Dongen. 
Met de constructie (een 
montagepakket) vang je 
in de tuin water op dat 
anders via de regenpijp 
in het riool verdwijnt

Ideeën waar de 
waterprofessional 
nooit opkomt

DESIGN THINKING
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en blauwe diamant op poten. 
Alsof een ruimteschip was ge-
land. Hij stond tijdens de Dutch 
Design Week bij de vroegere 
Campinafabriek aan de rand 

van Eindhoven. Hier was tijdelijk de Water-
Ambassade gevestigd. De diamant is een 
Slimme Regenton van Studio Bas Sala uit 
Rotterdam. Wat hem slim maakt, is de ver-
binding met actuele weersvooruitzichten. 
Worden forse regenbuien verwacht, dan 
loopt hij automatisch leeg, zodat tijdens de 
buien maximaal water wordt opgevangen 
én gebufferd voor droge tijden. De dia-
manten zijn leverbaar met een inhoud van  
500, 3500 en 5500 liter.  
Anders omgaan met regenwater was vaker 
het thema. Wat te denken van een regen-
waterschutting: erfafscheiding, waterber-
ging en groen in één. Deze Groene Water 
Wand kan circa 2.000 liter water bevatten. 
De ontwerpers Ingrid Langenhoff en Dorine 
Epping koppelen net als veel collega’s func-
tionaliteit aan bewustwording. Ze refereren 
aan grote thema’s als droogte, vervuiling en 
verspilling. Vaak wel met een handelings-
perspectief. Je kunt er iets aan doen, hoe 
kleinschalig ook.>  

E

DESIGN THINKING

D Bas Sala  

Joost van der Cruijsen  

Anouk van der Poll 

De slimme regenton van Ben 
Sala staat in verbinding met 
actuele weersvooruitzichten

Het waterpaspoort van Lotte de Raadt

NR11/12 DECEMBER 2019



Mens en water
In Nederland is water van oudsher vooral 
een technische en bestuurlijke kwestie. 
Iets voor ingenieurs, baggeraars en hoog-
heemraden. Maar daar redden we het in 
de 21e eeuw niet mee, stelt curator Anouk 
van der Poll van de WaterAmbassade. “Bij 
wat er nu op de waterwereld afkomt, heb 
je de  burgers absoluut nodig. Klimaat-
verandering maakt het systeem kwetsbaar. 
En zeker als mensen hun tuinen blijven 
betegelen of het riool blijven gebruiken als 
afvalputje voor alles waar ze snel van af 
willen. We moeten anders naar water kijken 
en er anders mee omgaan.” 
Wat is de rol van ontwerpers? “De water-
sector richt de focus op het water zelf en 
veel minder op de gebruiker. Als de dijken 
maar hoog genoeg zijn en de gemalen 
draaien. Maar de gebruiker is steeds meer 
een kritische factor in het systeem. Ont-
werpers nemen per definitie de gebruikers 
als startpunt en gaan uit van hun gedrag, 
gedachten en mogelijkheden. Dat is ons 
vak. Daar zit de meerwaarde.”
In 2002 studeerde Anouk van der Poll af 
aan de Design Academy Eindhoven met 
een ingenieuze draaikolk-karaf (First Water 
 Carafe). Sindsdien werkt ze met haar 
bureau vanderPolloffice aan watergerela-
teerde projecten. Zij stond aan de wieg 
van de WaterAmbassade. De Dutch Design 
Week kent al langer het fenomeen  embassy 
voor onder meer health en mobility. In 
2018 was er voor het eerst een Embassy of 

Water, mede dankzij steun van Waterschap 
De Dommel, de provincie Noord-Brabant, 
gemeente Eindhoven, Brabant Water en 
andere waterpartijen.  

Water uit anonimiteit
De editie 2019 bestond uit een mix van 
uitontwikkelde producten (Slimme Regen-
ton, Groene Water Wand) en nieuwe 
presentaties. Acht ontwerpers kregen de 
 uitnodiging om in zes weken tijd een voor-
stel te doen voor een probleem of dilemma 
bij een van de partners. Daar lag bijna altijd 
een tweede vraag onder: Hoe betrekken we 
burgers bij waterkwesties? 
Lotte de Raadt stelt voor de inwoners van 
Eindhoven een ‘waterpaspoort’ uit te rei-
ken. Daarin lezen ze waar hun drinkwater 
vandaan komt, welke weg het aflegt en hoe 
het scoort op een kwaliteitstest. Dat moet 
leiden tot zuiniger omgaan met drinkwater, 
groter vertrouwen in de veiligheid en min-
der slepen met flessen mineraalwater uit 
de supermarkt. Atelier Axel koppelt esthe-
tiek aan bewustmaking door de wisselende 
waterkwaliteit in het Eindhovens Kanaal te 
laten reflecteren in de kleurschakeringen 
van de verlichting langs het kanaal. Twee 
voorbeelden hoe water uit de anonimiteit 
wordt gehaald. 
Waterschap De Dommel werkt al jaren 
samen met ontwerpers. Joost van der 
Cruijsen is manager Beleid en Innovatie. 
“Eindhoven ligt binnen ons werkgebied.  
De Dommel stroomt zelfs door de stad. 
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De Groene Water Wand 
van Ingrid Langenhoff 
en Dorine Epping. 
Waterberging en groen 
in één

ONTWERPERS 
NEMEN PER 
DEFINITIE DE 
GEBRUIKERS 
ALS START
PUNT EN 
GAAN UIT VAN 
HUN  GEDRAG, 
 GEDACHTEN 
EN MOGELIJK
HEDEN’
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Het zou gek zijn om niet samen te werken 
met de Design Academy. Daar zit zoveel 
innovatiekracht en creativiteit. Door ‘design 
thinking’ te verbinden met watervraagstuk-
ken kom je op ideeën die binnen de eigen 
organisatie niet snel zullen ontstaan. Je 
dagelijkse ding doen én tegelijkertijd inno-
veren is nu eenmaal lastig. Daar zit mede 
het belang van contacten met ontwerpers: 
onze eigen creativiteit aanboren en buiten 
de gebaande paden durven denken.”
Leidt dit tot oplossingen die praktisch uit-
voerbaar zijn? “Ja, een mooi voorbeeld vind 
ik Rain(a)Way van ontwerper Fien Dekker 
uit Eindhoven. Het is een serie duurzame 
tegels die regenwater snel in de bodem 
laten infiltreren. Een betonfabriek heeft de 
tegels in productie genomen en je ziet ze 
nu hier en daar verschijnen. Maar serie-
productie is niet per se de inzet. Een ont-
werp kan ook de katalysator zijn om nieuwe 
denkrichtingen in te slaan. 
Zelf heb ik dit jaar een project in die 
categorie begeleid. Ontwerper Nienke 
 Hoogvliet onderzoekt of het mogelijk is voor 
cosmetica, zeep en andere huishoudelijke 
producten grondstoffen te kiezen die water 
schoonmaken in plaats van vervuilen. Denk 
aan de zuiverende werking van actieve kool. 
Het is een revolutionaire gedachte en een 
oproep aan alle ontwerpers om anders naar 
de keuze van materialen te kijken.”

Van Embassy naar Hub? 
Anouk van der Poll polst de interesse 
om de WaterAmbassade een permanent 
karakter te geven: een broedplaats (hub) 
waar ontwerpers en waterpartijen nieuwe 
wegen verkennen naar een CO₂-neutrale en 
circulaire waterketen. De Campinafabriek 
is een geschikte locatie, omdat het gebouw 
en omliggende terrein de komende jaren 
transformeren in een nieuwe wijk voor 
wonen en werken. Dat biedt experimenteer-
grond voor innovatie waterprojecten. Steun 
krijgt het initiatief van ontwerper Bas Sala 
(“dan heb je tijd en ruimte om inhoudelijk 
de diepte in te gaan”) en Joost van der 
Cruijsen (“welkom platform om te experi-
menteren”).•     
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Studio Bas Sala kreeg voor de 
WaterAmbassade zes weken de tijd 
om met een antwoord te komen op 
een vraag van de gemeente Eind-
hoven: Hoe houden we regenwater 
langer vast in de stad en hoe kunnen 
inwoners ons daarbij helpen? Bij 
droogte is water nodig voor groen en 
verkoeling, terwijl bij hevige buien 
het riool moet worden ontlast. 
Waar ben je begonnen? Bas Sala: 
“Eerst hebben we een ronde 
gemaakt langs bouwmarkten en 
tuincentra om te kijken wat er te 
koop is om je tuin te  verduurzamen 
en iets met water te doen. Dat 
leverde bar weinig op. Toppunt 
was een bouwmarkt waar een paar 
schamele  regentonnen verborgen 
stonden  achter stapels tuintegels. 
Schokkend! Verharding is nog steeds 
de trend.” Bij gebrek aan aanbod 
besloot Sala zelf functioneel- 
decoratieve objecten te ontwer-
pen om water af te tappen van de 
regenpijp en gedoseerd naar de tuin 
te leiden.  

Doe het zelf
“We slaan de Gamma’s en Horn-
bachs over en laten de mensen zelf 

hun regenwaterobjecten in elkaar 
zetten. Het assortiment bestaat uit 
drie modellen: een Japanse fontein 
(shisi odoshi), een waterrad en een 
waterval. Met hout en pvc-buizen 
schroef je het in elkaar.” Tijdens de 
Dutch Design Week kregen honder-
den bezoekers een bouwtekening 
uitgereikt. Desgewenst levert Bas 
Sala de materialen op maat aan 
huis. Op YouTube staan filmpjes met 
instructies. Hij geeft ook op locatie 
workshops aan bewonersgroepen 
die samen een fontein of waterrad 
willen maken. Tussen het  timmeren 
door, wordt het achterliggende ver-
haal verteld.
Pronkstuk van Studio Bas Sala blijft 
de Slimme Regenton die inmiddels 
is uitontwikkeld en leverbaar voor 
binnentuinen en de openbare ruimte. 
Een variant voor particulieren wordt 
uitgetest. “In een stad waar een flink 
aantal van deze regentonnen staat 
opgesteld, haal je de piekbelasting 
van het riool tijdens stortbuien. Het 
riool hoeft dan mogelijk niet speciaal 
daarvoor een grotere capaciteit te 
krijgen. In droge perioden heb je 
verspreid over de stad een enorm 
hoeveelheid water in voorraad.”

WATERMANAGEMENT IN DE ACHTERTUIN

DESIGN THINKING

Shisi odoshi van Bas 
Sala: functioneel 
en decoratief water 
aftappen in de tuin 
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TEKST KEES JAN VAN KESTEREN
BEELD ISTOCKPHOTO

Een prijs en 
een prinses om 

scholieren te 
interesseren 
voor water 

Hoe interesseer je scholieren voor 
wateronderzoek? Je organiseert de 

Dutch Junior Water Prize. De winnaar 
met het beste idee voor waterinnovatie 
kwalificeert zich voor de internationale 
finale in Zweden. Daar wordt jaarlijks 
de junior-variant van de ‘Nobelprijs 

voor wateronderzoek’ uitgereikt. 
Door een prinses.

DUTCH JUNIOR 
WATER PRIZE     



17DUTCH JUNIOR WATER PRIZE

nderzoeksinstituut Wetsus 
in Leeuwarden organiseert 
de Dutch Junior Water  Prize 
(DJWP). “Wij willen zoveel 
mogelijk jongens en meisjes 

 interesseren voor techniek in het algemeen 
en de waterwereld in het bijzonder”, zegt 
Marlieke Sietsema. Bij Wetsus is zij mana-
ger van het talentenprogramma en dus 
ook verantwoordelijk voor de DJWP. “Via 
verschillende programmalijnen proberen 
we scholieren te bereiken. Er is een door-
lopende leerlijn vanaf de basisschool tot de 
middelbare school.”
Om schoolgaande kinderen te interesseren 
voor wateronderzoek organiseert Wetsus bij-
voorbeeld de Waterdriedaagse. Dan komen 
‘waterprofesssoren’, experts van Wetsus, 
langs op basisscholen om te vertellen over 
water en om proefjes te doen. Voor middel-
bare scholieren is er een honoursprogram-
ma waarbij geselecteerde jongeren elke 
donderdag bij Wetsus een eigen water-
onderzoek doen. Sietsema: “Wij vinden het 
belangrijk om zoveel mogelijk kinderen iets 
te leren over water. En het achterliggende 
doel is natuurlijk ook om de instroom in 
relevante vervolgopleidingen te verhogen.  
De watersector kampt immers met een 
groeiend tekort aan professionals.”
Deelname aan de Dutch Junior Water Prize 
is volgens Sietsema een aantrekkelijke 
manier voor scholieren om zich te storten 
op eigen onderzoek naar waterinnovaties. 
Leerlingen tussen de 15 en 19 jaar met een 
profielwerkstuk, meesterproef of ander 
onderzoek naar een waterinnovatie kunnen 
zich hiervoor opgeven. Het onderzoek kan 
gericht zijn op een technische innovatie, 
maar ook op het sociaaleconomische belang 
van water. De inschrijving sluit op 15 maart 
en de finale heeft 3 april plaats. “Tijdens de 

finale pitchen de jonge onderzoekers hun 
idee met slides en beantwoorden ze de vra-
gen van de jury”, legt Sietsema uit.

Internationale finale
De winnaar van de nationale voorronde 
kwalificeert zich voor de internationale 
finale, eind augustus in Stockholm. In 1991 
werd op aandringen van de Zweedse koning 
de eerste Stockholm Water Prize uitgereikt, 
kort daarna gevolgd door de eerste Junior 
Prize. “Stockholm is een archipel en kent 
een lange en bijzondere geschiedenis met 
water. Om de behaalde successen in de 
strijd met het water te vieren en vooruit-
strevend onderzoek te stimuleren, is de 
Water Prize in het leven geroepen”, vertelt 
Rowena Barber. Barber is senior-manager 
bij SIWI, het Zweedse waterinstituut dat de 
World Water Week en de Stockholm Water 
Prizes organiseert.
“Omdat water een levensvoorwaarde is, 
vonden wij het belangrijk om niet alleen 
een prijs aan volwassen wetenschappers 
uit te te reiken, maar zochten we ook een 
manier om kinderen bij water te betrekken”, 
vervolgt Barber. Ieder jaar dingen jonge 
 onderzoekers uit meer landen mee naar de 
Stockholm Junior Water Prize (SJWP). > 

D
O

Marlieke Sietsema 

Rowena Barber

OMDAT WATER 
EEN LEVENS
VOORWAARDE 
IS, ZOCHTEN 
WE OOK EEN 
MANIER OM 
KINDEREN 
BIJ WATER TE 
 BETREKKEN’

‘
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In 2020 zullen er 40 landen deelnemen aan 
de SJWP. “Dat is geweldig nieuws, want op 
steeds meer plekken in de wereld leren kin-
deren zo over het belang van water en van 
innovatief onderzoek.”

Frisse blik
Nederlanders doen al enkele jaren mee 
aan de SJWP. In 2019 werd de Dutch Junior 
Water Prize gewonnen met een methode om 
microplastics uit water te filteren. In 2018 
won de Blue Battery, een manier om energie 
op te slaan met behulp van water en in 2017 
ging de prijs naar een project dat gewassen 
wilde beschermen na een overstroming. 
Sietsema is onder de indruk van de innova-
ties die ze de afgelopen jaren voorbij heeft 
zien komen. “Kinderen hebben echt een 
frisse blik. Daarom roepen wij bedrijven en 
waterinstituten ook op om hun watervragen 
met ons te delen. Het is niet alleen leuk  
voor de scholieren om zich in een water-
onderzoek te storten, maar het jongeren-
onderzoek kan ook echt het verschil maken.”
Een Nederlandse inzending won nog nooit in 
Stockholm. De juniorvariant van de ‘Nobel-
prijs voor wateronderzoek’, zoals Barber 
de prijs omschrijft, ging het afgelopen jaar 
naar Australië. Het winnende project was 
een UV-sticker die toont hoeveel UV-straling 
nodig is om water te desinfecteren en drink-
baar te maken. “De inzendingen en de pre-
sentaties zijn de afgelopen jaren van hoog 
niveau”, vertelt Barber. “De jury let vooral op 
de wetenschappelijke en maatschappelijke 

relevantie van het project, op het creatieve 
gehalte en de gebruikte methode.”

Onderdeel World Water Week
De Nederlandse winnaars worden tijdens 
hun bezoek aan Stockholm begeleid door 
Wetsus, dat ook de vliegtickets betaalt. De 
kosten voor het verblijf zijn voor rekening van 
SIWI. Sietsema was vorig jaar  aanwezig bij 
de SWJP. “Het was echt een leuke ervaring. 
De deelnemers moeten hun project pitchen 
met behulp van een digitale presentatie op 
grote schermen, super professioneel alle-
maal. En de prijs wordt uiteindelijk uitgereikt 
door de Zweedse kroonprinses Victoria. Dat 
geeft nog weer extra uitstraling.”
De Nederlandse finalisten van de  afgelopen 
jaren kozen (nog) niet voor een water-
relevante vervolgopleiding. Toch gelooft 
 Sietsema dat het voor Wetsus zinvol is om de 
Junior Water Prizes te faciliteren. “Het werkt 
enorm enthousiasmerend om als finalist 
rond te lopen op de World Water Week.” 
Ook Barber is ervan overtuigd dat een eve-
nement als de SJWP zijn vruchten afwerpt. 
“Het is meer dan alleen prijs. Dankzij de 
Zweedse hydrologe Malik Falkenmark 
hebben we vorig jaar, en dat hopen we dit 
jaar weer te doen, speciaal voor de jongeren 
een seminar over water en klimaat geor-
ganiseerd tijdens de World Water Week. De 
kennis die ze daar opdoen, nemen ze mee 
naar huis en kunnen ze in hun eigen omge-
ving gebruiken. Zo sijpelt de kennis over het 
belang van water langzaam door.”•

Vorig jaar wonnen Thomas 
Velders en Lucas Timmer-
man de Dutch Junior Water 
Prize en mochten ze afreizen 
naar Stockholm. Velders: 
“Onze leraar attendeerde 
ons op de DJWP. Voor onze 
meesterproef hadden we een 
filtersysteem in de vorm van 
een banaan ontwikkeld om 
microplastics uit het water 
te filteren. Het leek ons 
gewoon leuk om mee te doen. 
We hadden nooit gedacht te 
winnen, maar dat gebeurde 
wel en het was natuurlijk 
geweldig om naar de SJWP  
te mogen.”
Hoewel ze in Stockholm 
naast de prijzen grepen, vond 
 Velders het een indrukwek-
kende ervaring. “Je merkt dat 
mensen uit andere landen 
een andere kijk op water 
hebben en ook hele andere 
waterproblemen hebben. 
Dat was heel leerzaam. Onze 
deelname heeft echt blijven-
de impact gehad. Als ik een 
nieuwsitem over water zie, 
bekijk ik het met heel andere 
ogen”.

DEELNAME HEEFT 
BLIJVENDE IMPACT’

‘
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WIE
Jiska Taal groeide op in Hoek van Holland. Vanuit het 
zolderraam in het ouderlijk huis kon ze nog net de groot-
ste schepen zien langsvaren. Haar fascinatie voor water 
ontstond niet tijdens het zwemmen in zee en het uitwaaien 
op de pier, maar tijdens gezinsvakanties in Frankrijk, waar 
ze in beekjes talloze dammetjes bouwde. Een paar jaar 
geleden gaf iemand van het Hoogheemraadschap Delfland 
een gastles over het waterschap. Geïnteresseerde leer-
lingen werden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen 
voor de functie van jeugdbestuurder. “Ik belandde in de 
tweede ronde, samen met een aantal anderen. Uit pure 
zenuwen verprutste ik mijn pitch. Toch kozen de Dijkgraaf 
en de andere jeugdbestuurders mij als jeugdbestuurder! 
In die functie was ik onder meer aanwezig bij het sluiten 
van de Maeslantkering, jurylid bij het Rotterdams Klimaat- 
en Waterdebat voor jongeren en gaf ik gastlessen op een 
basisschool.” 
Dit jaar slaagde ze voor haar eindexamen vwo. Eerder 
‘dankzij’ in plaats van ‘ondanks’ haar werk als jeugd-
bestuurder. “Daardoor raakte ik méér gemotiveerd. Soms 
moest ik lessen laten vallen. Zo ging ik extra mijn best 
doen.” 

WAAR
Bij de Maeslantkering. “We leven met een heleboel mensen 
ónder de zeespiegel. Toch is Nederland een veilig land. 

Dankzij de dijken, dankzij al het werk dat waterschappen 
doen. Dat moeten we ons meer en beter realiseren. Daarin 
hebben we ook als Jeugdwaterschap een belangrijke rol. 
Wij willen juist jongeren bij het werk van de  waterschappen 
betrekken. Zodat ze beter weten wat een waterschap doet, 
misschien ooit zelf voor een water-carrière kiezen. En we 
willen waterschappen informeren over wat er onder jonge-
ren leeft.” 
De leden van het nationale Jeugdwaterschap zijn tussen de 
14 en 18 jaar oud. Zij vertegenwoordigen de 21 waterschap-
pen en kiezen zelf elk jaar de jeugddijkgraaf als voorzitter. 
In 2020 bestaat het Jeugdwaterschap tien jaar, reden voor 
het organiseren van een reünie. “Ik heb nu een tussenjaar 
en dus alle tijd voor mijn werk als Jeugddijkgraaf.”

(TOEKOMST)DROOM
“Van jongs af aan wil ik naar het buitenland. Duurzaam-
heid, milieu hadden altijd al mijn belangstelling. Land- en 
watermanagement, environmental studies… Ik weet nog 
niet precies welke studie ik wil volgen, maar die heeft 
zeker met water te maken. Met zo’n opleiding en mijn 
talenkennis kan ik op een heleboel plekken op de wereld 
terecht. Door klimaatveranderingen ontstaat veelal of een 
watertekort of wateroverlast. Ik wil mensen helpen om 
een oplossing te vinden voor de problemen die daardoor 
ontstaan. Zodat de kwaliteit van hun leven verbetert. En 
van de natuur.” •

JUIST JONGEREN 
BIJ HET WERK VAN WATERSCHAPPEN BETREKKEN’
‘

TEKST BARBARA SCHILPEROORT

PICTURE

IN THE
Jiska Taal (17), Jeugddijkgraaf Unie 
van Waterschappen Locatie: Nieuwe 

Waterweg voor de Maeslantkering
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TEKST ERIC BURGERS  | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
Global Water 
Intelligence plaatste 
Jan Peter van der 
Hoek, directeur 
Innovatie van Waternet 
en hoogleraar 
drinkwatertechniek 
aan TU Delft, hoog 
(8e) op de mondiale 
Technology Power List. 
De notering is een 
erkenning voor 
het Amsterdamse 
watercyclusbedrijf 
als ontwikkelaar van 
nieuwe toepassingen.

De vernieuwingsdrang 
van Waternet 
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JAN PETER VAN DER HOEK

J oor het produceren van thermi-
sche energie uit drinkwater en 
voor het recyclen van calciet, 
een reststof in de productie 
van drinkwater, heeft Waternet 

internationale prijzen ontvangen”, zegt Van 
der Hoek in reactie op de Technology Power 
List. Het onderstreept de vernieuwings-
drang van het watercyclusbedrijf.
Als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van 
het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 
Gemeente Amsterdam beheert  Waternet 
sinds 2006 het regionale watersysteem 
en ontfermt het zich over alle schakels in 
de drink-, riool- en afvalwaterketens. Wie 
door de corporate website bladert, komt de 
nodige informatie tegen over zowel techno-
logische als sociale vernieuwing. Zo heeft 
Waternet de informatie- en dienstverlening 
aan klanten in de afgelopen jaren ver-
gaand gedigitaliseerd en is het bedrijf een 
gangmaker van het platform Amsterdam 
Rainproof, dat een makelaarsfunctie vervult 
in het vergroten van de sponswerking van 
de gebouwde omgeving door overheden, 
bedrijven en particulieren te laten samen-
werken. Maar er wordt ook volop geëxperi-
menteerd met de inzet van drones voor 
de inspectie van dijken en gemalen, het 
nemen van watermonsters en het schou-
wen van sloten en er zijn testen gaande met 
zelfstandig varende boten die op termijn 
wellicht drijfvuil uit grachten verzamelen.
“Hoewel eerst en vooral een beheerorga-
nisatie hecht Waternet veel waarde aan 
onderzoek en innovatie”, aldus Van der 
Hoek. “We werken veelvuldig samen met 
de Amsterdamse universiteiten en die in 
Delft en met kennisinstellingen zoals KWR 
en STOWA. Ook zoeken we internationale 
samenwerking op, zoals met de water-
cyclusbedrijven van Berlijn, Kopenhagen  
en Singapore.” 
Waternet beschikt over een eigen R&D-
team waarvan de inzet is toegespitst op 
duurzaam handelen, zowel in de eigen 
organisatie als in het beheergebied. 
 Waternet heeft de ambitie om in 2020 
 klimaatneutraal te zijn. “Hiervoor passen 
we ook aquathermie toe.”>

“V
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Aquathermie
Waternet heeft inmiddels de nodige 
ervaring opgedaan met de winning 
van warmte en koelte uit verschil-
lende waterbronnen. Kantoorgebou-
wen in Amsterdam-Zuidoost worden 
sinds 2009 gekoeld met koude uit de 
Ouderkerkerplas. Drinkwater in trans-
portleidingen dat ’s zomers opwarmt, 
fungeert als energiebron voor een 
paar honderd nieuwbouwwoningen in 
Diemen. “De potentie van aquather-
mie als een substantieel duurzaam 
alternatief voor aardgas is groot”, stelt 
Van der Hoek. “De uitdaging zit hem 
niet zozeer in de technologie zelf als 
wel in het inbedden in de  gebouwde 
omgeving van de voor de opslag, 
transport en distributie van warmte en 
koude benodigde infrastructuur.”
Op het nog te ontwikkelen IJburgse 
Strandeiland zijn zo’n 8.000 deels 
door middel van aquathermie ver-
warmde en gekoelde woningen 
gepland. De bedoeling is dat huishou-
delijk afvalwater er een belangrijke 
energiebron wordt. “Wij denken mee 
over  systemen voor de scheiding van 
huishoudelijk afvalwater in zwart- 
en grijswaterstromen, waaraan we 
de winning van biogas, nutriënten 
en thermische energie koppelen.” 
Strandeiland wordt hiermee de groot-
schaligste toepassing van aquather-
mie in de Nederlandse woningbouw.
Cruciaal voor innovatie op zo’n schaal 
is de aanjaagfunctie van de overheid, 
zegt Van der Hoek. “Zowel aan de 
 waterkant als in de inrichting van 
de wijk zijn andere dan de gangbare 
technologieën nodig.” Dit betekent dat 
in de ontwikkeling van  projecten an-
dere dan de gebaande paden moeten 
worden bewandeld, ook kost nieuwe 
technologie in het begin vaak wat 
meer. Aquathermie toepassen in wij-
ken met bestaande woningen is vol-
gens Van der Hoek overigens een stuk 
lastiger. “Dan moet je meeliften met 
grootschalige  renovatieprojecten.”

(De)centraal
Een ontwikkeling als op Strandeiland 
sluit aan bij de maatschappelijke 
wens om nutsvoorzieningen lokaal, 
dus decentraal te organiseren. In 
 Buiksloterham participeert Waternet 
in een pilotproject voor decentrale 
behandeling van huishoudelijk afval-
water in combinatie met winning van 
gas en grondstoffen. Onderzoek naar 
lokale, kleinschalige oplossingen voor 
water en energie is belangrijk, vindt 
Van der Hoek, omdat al te gemakkelijk 
wordt verondersteld dat ze goedkoper 
en duurzamer zijn. Aan het beeld van 
een zelfvoorzienende gemeenschap 
kleeft ook de nodige romantiek. “Je 
moet je afvragen waarom je bepaalde 
processen zou willen decentraliseren. 
De keuze hiervoor moet je kunnen 
onderbouwen. Uit een studie van 
Waternet naar decentrale drinkwater-
voorziening blijkt bijvoorbeeld dat een 
centrale voorziening zowel  duurzamer 
als goedkoper is. Zelfgemaakt drink-
water, dat in Nederland overigens 
nog altijd verboden is, kost tot vijf 
keer zoveel als het water dat nu uit de 
kraan stroomt.” Een cruciale vraag is 
ook of de kwaliteit van zelfgemaakt 
drinkwater voldoende kan worden 
bewaakt. “Alle analyses die een 
drinkwaterproducent uitvoert, krijgen 
burgers zelf niet gedaan. Vanuit een 
innovatieperspectief zie ik nog te veel 
haken en ogen.”

Microverontreinigingen
Over voor natuur en mens al dan niet 
risicovolle microverontreinigingen in 
het water is veel te doen. Medicijn-
resten in drinkwaterbronnen zijn hoe 
dan ook ongewenst, vindt Van der 
Hoek die ook parttime hoogleraar 
 Drinkwatervoorziening is aan de   
TU Delft. “Als watersector moet je er 
wel voor oppassen dat je dit probleem 
niet in de schoenen krijgt geschoven. 
Bronbescherming moet vooropstaan, 
in lijn met de Europese Kaderrichtlijn 

Water die stelt dat je met vrij eenvou-
dige middelen goed drinkwater moet 
kunnen bereiden. Wil je microveront-
reinigingen aanpakken, doe het 
dan gezamenlijk, met producenten, 
leveranciers, afnemers en andere 
 stakeholders, het liefst onder regie 
van de overheid. Zoals nu gebeurt in 
de vorm van de Nationale Ketenaan-
pak Medicijnresten.” 
Vanuit de ketenaanpak heeft Water-
net besloten maatregelen te gaan 
nemen op de hotspots. “Voor de rwzi 
Horstermeer onderzoeken we of het 
verwijderen van microverontreinigin-
gen zoals medicijnresten door middel 
van koolfiltratie nog beter lukt als je 
vooraf ozonisatie toepast. Uit proeven 
in het lab blijkt dit het geval, in 2020 
gaan we deze ozon-kooltechniek daar-
om uitproberen in een pilotproject.” 
Tegelijkertijd is Waternet betrokken bij 
meer fundamenteel onderzoek naar 
alternatieve adsorptiemiddelen voor 
de verwijdering van medicijnresten, 
zoals zeolieten en cyclodextrine. “Bij 
dit soort onderzoek op de lange ter-
mijn doen wij mee op de achtergrond. 
In onderzoek dat op korte termijn tot 
bruikbare oplossingen lijkt te leiden, 
zoals de ozon-kooltechniek, nemen 
we zelf vaak het voortouw.”

Circulair
De zoektocht naar verduurzaming 
en een efficiëntere bedrijfsvoering 
heeft Waternet ook nieuwe  methoden 
opgeleverd om grondstoffen te 

UIT EEN STUDIE 
VAN WATERNET 
NAAR DECENTRALE 
DRINKWATERVOOR
ZIENING BLIJKT 
DAT EEN CENTRALE 
VOORZIENING  ZOWEL 
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onttrekken aan drink- en afvalwater-
stromen en deze terug te brengen 
in productieprocessen. Het nuts-
bedrijf wint bijvoorbeeld al enkele 
jaren calciet – kalkgesteente – terug 
tijdens de productie van drinkwater. 
“Een deel gebruiken we zelf opnieuw 
in het onthardingsproces. Een deel 
gaat naar bedrijven die het duurzaam 
toepassen. De calcietkorrels worden 
bijvoorbeeld verwerkt in een face-
scrub.” Van der Hoek benadrukt dat 
innoveren dikwijls niet alleen een 
technisch verhaal is. In dit geval is het 
de bedoeling dat de grondstof daad-
werkelijk wordt teruggebracht in de 
economie en dat vergt nieuwe vormen 
van organisatie. “Als nutsbedrijf kun je 
het terugwinnen van een grondstof als 
een maatschappelijke taak beschou-
wen, het vermarkten ervan is toch 
een bedrijfsvreemde activiteit. Daar 
zoeken we dus partners voor.” 
Dan is er de vraag of de markt wel 
ruimte biedt aan de herintroductie van 
reststoffen op een financieel verant-
woorde en duurzame manier. Een op 
hergebruik gerichte calcietfabriek in 
het Westelijk Havengebied waarvoor 
Waternet sinds 2017 als leverancier 
van grondstoffen fungeert, moet dit 
gaan uitwijzen.
Ook voor het struviet, een als meststof 
toegepast fosfaatmineraal dat Water-
net sinds 2013 bij rwzi Amsterdam 
West uit rioolwaterslib wint, moest 
een afnemer worden gevonden om de 
kringloop te sluiten. “Dat is inmid-
dels gelukt. Interessant aspect van 
dit innovatieproces is dat uiteindelijk 
ook de wet is aangepast om toepas-

sing mogelijk te maken.” Waternet is 
ook betrokken bij verschillende meer 
fundamentele onderzoeken naar 
hergebruik van stoffen uit afvalwater. 
Kunnen er bijvoorbeeld proteïnen 
worden gemaakt van ammonium, CO2 
en struviet? “Dat onderzoek staat echt 
nog in de kinderschoenen, maar dat 
we stoffen uit afvalwater halen waar-
mee we onszelf kunnen voeden, is wel 
een perspectief dat nader onderzoek 
verdient.”

Schaarste
Vewin trok recent aan de bel: drink-
waterbronnen staan onder druk. Net 
als andere waterbeheerders stelt 
Waternet zich de vraag hoe, in het 
licht van door klimaatverandering 
veroorzaakte waterschaarste én een 
groeiend aantal consumenten, op de 
lange termijn voor voldoende drink-
water kan worden gezorgd. “Door 
bevolkingsgroei is in de regio gewoon 
meer vraag ontstaan naar water uit 
de kraan. En gezien de geplande 
nieuwbouwprojecten in Amsterdam en 
omgeving wordt die vraag alleen maar 
groter. Waternet heeft momenteel 
een capaciteit van 101 miljoen kuub 
drinkwater per jaar en we naderen de 
wettelijk toegestane bezettingsgraad.”
Water voor de drinkwatervoorziening 
haalt Waternet uit het Lekkanaal bij 
Nieuwegein en uit de Bethunepolder. 
Er loopt nu een onderzoek naar de 
mogelijkheid om drinkwater te maken 
van brak kwelwater uit de Horster-
meerpolder. “De brakke kwel is vanuit 
ecologisch oogpunt toch al ongewenst 
dus als we die bron gaan  benutten 
– en daar gaat wel een paar jaar 
overheen – dan slaan we twee vliegen 
in één klap.” 
Een andere strategie is om drink-
waterbuffers te gaan creëren: water-
bergingen die in tijden van schaarste 
als bron kunnen dienen. Verspilling 
van kraanwater is natuurlijk onge-
wenst maar Van der Hoek is geen 

voorstander van het sturen op struc-
turele waterbesparing door burgers. 
“Dan wentel je het probleem af terwijl 
er oplossingen denkbaar zijn. We 
zouden bijvoorbeeld vergaand kunnen 
gaan differentiëren tussen de pro-
ductie en levering van hoogwaardig 
kraanwater voor huishoudelijk ge-
bruik en hoogwaardige toepassingen, 
en industrieel proceswater van lagere 
kwaliteit. De groeiende watervraag is 
wat mij betreft een reden om dat te 
onderzoeken: meer maatwerk.”•

Jan Peter van der Hoek 
(Rotterdam, 1959) studeerde 
civiele techniek in Delft en 
promoveerde vervolgens in 
1988 aan Wageningen Univer-
sity. In 2001 rondde hij ook een 
MBA-opleiding af. Sinds 1994 
is hij werkzaam bij Waternet, 
vanaf 2018 als Chief Innovation 
Officer. Hiernaast is hij sinds 
2011 verbonden aan de TU 
Delft (hoogleraar Drinkwater-
voorziening) en sinds 2016 aan 
het Amsterdam Institute for 
 Advanced Metropolitan Soluti-
ons (hoofdonderzoeker). Hij is 
reeds twintig jaar lid van Com-
missie EU1 (Drinkwater) van 
EurEau, de Europese  Federatie 
van nationale koepels van 
drink- en afvalwatersectororga-
nisaties. Tevens fungeert hij als 
voorzitter van de programma-
commissie voor het gezamen-
lijk onderzoek van Nederlandse 
drinkwaterbedrijven en is hij 
lid van de programmaraad van 
TKI Watertechnologie, een van 
de drie Topconsortia Kennis 
en Innovatie van de Topsector 
Water & Maritiem.
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Focus op integrale 
dijkversterking

TEKST BERT WESTENBRINK | BEELD HWBP EN DELTARES

HWBP: INNOVATIE GAAT 
NIEUWE FASE IN  



Jorg Willems  

FOCUS OP INTEGRALE DIJKVERSTERKING 
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Het innovatieprogramma van 
het Hoogwaterbeschermings-
programma gaat een nieuwe fase 
in. De komende jaren richt de 
 innovatie zich op integrale dijk-  
versterking. En de tot nu toe 
ontwikkelde nieuwe technieken 
moeten op grote schaal toegepast 
gaan worden. 

nnovaties zijn cruciaal in het Hoog-
waterbeschermingsprogramma 
(HWBP), de alliantie van de water-
schappen en Rijkswaterstaat. Zonder 
vernieuwingen van technieken gaat 

het niet lukken om alle primaire keringen 
op sterkte te krijgen. De opgave is enorm 
en kostbaar en neemt door onzekerheden 
als gevolg van de klimaatverandering alleen 
maar toe. “Innovaties en optimalisaties zijn 
geen luxe, maar pure noodzaak”, schrijft 
het HWBP in een notitie over de nieuwe 
Kennis en Innovatieagenda (KIA).
Tot dusverre is er 100 miljoen euro geïnves-
teerd in de (door)ontwikkeling van kennis en 
innovaties. Dat gebeurde in de zogeheten 
project overstijgende verkenningen (POV’s). 
Dit leverde een pallet aan vernieuwingen 
en inzichten op (zie kader), vooral gericht 
op de faalmechanismen van de dijk. Het is 
zaak dat we die kennis nu gaan toepassen 
in reguliere projecten, zegt Teammanager 
Techniek, Kennis & Innovatie Jorg Willems 
van de programmadirectie en verantwoor-
delijk voor het innovatieprogramma.
Het is een nieuwe fase in het dijkverster-
kingsprogramma. Er moet geleerd worden 
‘van en over de projecten heen’. “Dit om 
ervoor te zorgen dat de dijkversterkingen 
zichtbaar beter worden en de kosten per 
kilometer aanzienlijk dalen”, schrijft de 
programmadirectie. “Tegelijkertijd willen 
we de impact van een dijkversterking op de 
leefomgeving zo klein mogelijk maken.”
In de komende 5 jaren wil de directie met 
een Kennis- en Innovatieagenda rich-
ting geven aan dit proces. De in de POV’s 
ontwikkelde vernieuwingen, inzichten en 
optimalisaties moeten gaan renderen > 

I
WAT NIET ZAL 
VERANDEREN 
IS DE 
DECENTRALE 
UITVOERING. 
DAT IS SUPER
KRACHTIG’
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en op grote schaal toegepast worden 
in versterkingsprojecten. Om dat te 
bereiken moeten ze ‘een laatste zetje’ 
krijgen. 

Pas toe of leg uit
Dat ‘zetje’ wordt handen en voeten 
gegeven met de introductie van de 
programmarichtlijn ‘pas toe of leg uit’. 
Dat betekent dat beheerders zelf mo-
gen bepalen of ze nieuwe technieken 
gaan toepassen. Maar als ze dat niet 
doen, moeten ze uitleggen waarom. 
Het gaat om meer dan 30 technieken 
en optimalisaties die in dat proces van 
implementeren worden ingebracht, 
vertelt Willems. Na acceptatie worden 
ze op de zogeheten ‘comply or ex-
plain’-lijst geplaatst. Om het ‘laatste 
zetje’ te vergemakkelijken worden 
risico’s bij toepassing van de nieuwe 
technieken collectief afgedekt, vertelt 
Willems.   
Toepassen van deze nieuwe technie-
ken is cruciaal om het dijkverster-
kingsprogramma sneller, slimmer en 
goedkoper uit te kunnen voeren, stelt 
de programmadirectie. “Het is van 
belang om ervaringen met kennis en 
innovaties te delen en voort te bouwen 
op eerdere ervaringen.” 

Langere termijn
Naast het implementeren van nu ont-
wikkelde innovaties, zet de program-
madirectie ook een nieuwe lijn uit voor 
de langere termijn. Innoveren blijft 
cruciaal voor het programma. Maar 
wel met een andere scope. Het accent 
ligt nog steeds op nieuwe technieken 
en ontwerpen om dijken te versterken, 
maar daarnaast ook op het ontwikke-
len van nieuwe veiligheidsconcepten 
en adaptieve strategieën. 
“We willen naar een integrale dijkver-
sterking”, zegt Willems. “En uiteinde-
lijk naar een veerkrachtig systeem.” 
Deze accentverschuiving in het inno-
vatieprogramma is ontleend aan de 
door het onderzoeksinstituut Deltares 
ontwikkelde piramide voor Watervei-
ligheid (zie kader), legt Willems uit. 
In de visie van de programmadirectie 
moet bij de ontwikkeling van dijkver-
sterkingsprojecten samenwerking 
worden gezocht met andere partijen. 
“Meer dan nu al gebeurt.” 
Versterken van de dijk moet in een 
breder perspectief worden bekeken, 
zoals de kwaliteit van de leefomge-
ving, om zo het (gevoel van) veiligheid, 
kwaliteit en leefbaarheid van het 
gebied te vergroten. Duurzaamheid 

WE WILLEN WEL 
MEER REGIE OP 
HET TOTAAL, 
MEER FOCUS 
AANBRENGEN’

‘
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Kennisinstituut Deltares ontwikkelde in 
2017 de piramide voor Waterveiligheid, 
naar voorbeeld van de piramide van 
 Maslow, de ordening van de behoeftes 
van de mens. De piramide voor Water-
veiligheid wordt nu door het HWBP als 
uitgangspunt genomen voor de volgende 
fase. Ze bestaat uit vier niveaus. In het 
innovatieprogramma van het HWBP lag 
de afgelopen jaren het accent op niveau 
1 en 2, de focus ligt de komende jaren op 
niveau 3 en 4.  
Kenmerk van de piramide is dat een 
hoger niveau pas haalbaar is als het 
niveau eronder voldoende wordt beheerst, 
schrijft de programmadirectie van het 
HWBP. “Hoe hoger we ons in de piramide 
bevinden, hoe integraler de aanpak en 
slimmer/doelmatiger de oplossingen.” 
Een meer integrale aanpak betekent dat 
een toenemend aantal instellingen en 
organisaties betrokken gaan worden bij 
de dijkversterkingsprojecten. “Hoger in 
de piramide zal steeds meer sprake zijn 
van co-creatie, actoren die gezamenlijk 
doelen realiseren.” 
Die integrale benadering en samenwer-
king met andere disciplines leveren ‘echt 
nieuwe technieken’ op, zegt Jorg Willems. 
Voorbeelden uit het eerste innovatie-
traject zijn de JLD klapankers en de Soil-
mix damwanden, die trillingsvrij kunnen 
worden aangebracht in een dijk.

PIRAMIDE VOOR 
WATERVEILIGHEID
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DE WATERSECTOR 
IS IN ZIJN AARD 
CONSERVATIEF. DAT 
MAAKT HET  LASTIG 
OM RISICO’S TE 
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speelt daarin een belangrijke rol, 
schrijft het HWBP.

Cultuuromslag
Deze manier van werken vraagt 
zeker om een cultuuromslag, beaamt 
Willems. “Het duurt nog wel 10 jaar 
voordat we in de vingers hebben wat 
dit betekent voor het systeem. Het valt 
niet mee om die shift te maken.”
Zo staat duurzaamheid,  speerpunt 
in de komende jaren, nog in de 
kinder schoenen, aldus Willems. 
“Wat  betekent duurzaamheid voor je 
dijkontwerp? Daarin hebben we nog 
een grote slag te maken. In het ont-
werp, in de opdracht, in de uitwerking 
en in de uitvoering.”
Andere shift: op een natuurlijke 
 manier kijken naar waterveiligheid. 
Willems: “De vraag is: kunnen we in 
het riviersysteem de dijken natured- 
based versterken? Zeg maar building 
with nature, zoals aan de kust ge-
beurt. Dat kan in het rivierengebied 
ook.”
Willems: “Een van de speerpunten is: 
wat betekent de nieuwe normerings-
systematiek voor deze manier van 
werken? Vroeger moest ieder stukje 
van de dijk aan de norm voldoen.  
Nu kijken we naar het hele dijktraject, 
kun je slimme keuzes maken? Kun 
je bijvoorbeeld meer water over de 
dijk laten lopen als het land erachter 
daarop berekend is? Dát is de inte-
grale benadering.” 
Om de integrale dijkversterking te 
laten landen in de wereld van de dijk-
versterkers gaat het HWBP werken 
met bestuurlijke ambassadeurs, zegt 
Willems. “Boegbeelden die nodig zijn 
om de veranderingen door te zetten.” 
Wat niet zal veranderen is de decen-
trale uitvoering, zegt de teammana-
ger. “Dat is superkrachtig en blijven 
we doen. Maar we willen wel meer 
regie op het totaal, meer focus aan-
brengen. Vanuit de alliantie nemen  
we daarin het voortouw.”• 

Innoveren is een. Toepassen is twee. 
“Dat is de grootste uitdaging nu”, zegt 
algemeen directeur Erik Wagener van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
“Daar zetten we de focus op.” 
Wagener spreekt op de Kennis en Inno-
vatiedag, die in november plaatsheeft 
in Utrecht. Wagener licht in een hal van 
evenementencomplex DeFabrique de 
nieuwe Kennis & Innovatieagenda toe voor 
een paar honderd professionals. Ze zijn 
werkzaam bij waterschappen, ingenieurs-
bureaus, kennisinstellingen, aannemers 
en Rijkswaterstaat.  
“Toepassen van ontwikkelde innovaties 
wordt belangrijk de komende jaren. Het 
moet mainstream worden. Het kan. Er 
ligt veel. We moeten gaan scoren”, zegt 
Wagener. Toepassen van innovaties 
is  cruciaal voor de uitvoering van het 
programma. Als deze niet op grote schaal 
worden toegepast, loopt de financiering 
spaak. En wordt het vereiste tempo niet 
gehaald. Bovendien: ‘het moet mooi, slim 
en passen in de omgeving’.
De directeur weet dat zijn oproep om 
innovaties op grote schaal toe te passen 
geen abc-tje is. Hij zegt: “De watersector 
is in zijn aard conservatief. Dat maakt het 
lastig om risico’s te nemen.” Zijn obser-
vatie wordt bevestigd door een realtime 
peiling onder waterprofessionals in de 
zaal. Op de stelling ‘Het is makkelijk om 
innovaties toe te passen in reguliere pro-
jecten’ reageert 61 procent met ‘oneens’.
Toch zal het moeten gebeuren. Om de 
sector uit de comfortzone te halen is er 
‘iets minder vrijblijvendheid nodig’, aldus 
Wagener. De programmadirectie van het 
HWBP geeft aan dat risico’s collectief 
worden afgedekt. Er worden bestuurders 
als ambassadeurs ingezet en ook wordt er 
met een ‘comply or explain’-lijst en richt-
lijn gewerkt. Wagener: “Het zijn bewezen 
strategieën, niets zou ons ervan moeten 
weerhouden om de innovaties op grote 
schaal toe te passen.”

In de afgelopen jaren is 100 miljoen 
euro geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van kennis en innovaties. Dat gebeurde 
in de zogeheten projectoverstijgende 
verkenningen (POV’s). Deze  verkenningen 
leverden uiteenlopende inzichten op, 
maar ze waren vooral gericht op faal-
mechanismen, zoals piping, dijkbekleding 
en macroinstabiliteit.  
Bekend voorbeeld is de Eemdijkproef 
die begin 2018 werd gehouden en veel 
aandacht trok in de media. De full-scale 
bezwijkproef van de dijk (60 meter lang, 
5 meter hoog) in Eemdijk werd continu 
gemonitord en gaf kennis over de sterkte 
van damwanden en de vervorming van 
deze constructies. De test gaf nieuwe 
inzichten in ontwerp- en beoordelings-
methodieken en leerde dat andere type 
(lichtere) damwanden volstaan. 
Ander project betrof de ingegoten Noorse 
steen in het dijktraject Eemshaven- 
 Delfzijl. Volgens oude rekenmethodes 
zou de steen vervangen moeten worden. 
Onderzoek wees echter uit dat de steen 
sterk genoeg is om alle mogelijk golf-
aanvallen te weerstaan. Vervangen is dus 
niet nodig. Waterschap Noorderzijlvest 
kan hierdoor 25 miljoen euro besparen op 
het dijktraject Eemshaven-Delfzijl. Voor 
heel Nederland is dat bedrag veel hoger. 
Ook de komende jaren is er een fors 
budget voor innovatie, op jaarbasis zo’n 
10 miljoen euro, zegt Jorg Willems: “We 
gaan de komende jaren bekijken of het 
genoeg is, maar we denken dat we hier 
veel mee kunnen bereiken.”

DAMWANDEN EN 
NOORSE STEEN

‘TOEPASSEN IS NU DE 
GROOTSTE UITDAGING’

Erik Wagener  

FOCUS OP INTEGRALE DIJKVERSTERKING 
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Test Noorse steen in de Deltagoot



BRABANTSE DELTA 
VERDUBBELT 
PERSLEIDING IN 
BOERENLAND    
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Over een traject van circa 3,6 kilometer in 
 Rilland verdubbelt Brabantse Delta een deel van 
de afvalwaterpersleiding (AWP) tussen Bergen 
op Zoom en Bath. In boerenland wordt een 
tweede leiding aangelegd. 
De verdubbeling, die vorige maand werd af-
gerond, is onderdeel van de renovatie van de 
AWP. Door de persleiding wordt afvalwater van 
het industrieterrein Moerdijk en van 35 dorpen 
en steden afgevoerd. Het is een unieke pers-
leiding door haar afmetingen: 60 kilometer, 
met  diameters tot 1,8 meter. Maar ze is ook op 
leeftijd: 50 jaar. 
Daarom is het tijd voor groot onderhoud. Een 
megaproject, zegt dagelijks bestuurder Niels 
Mureau. Brabantse Delta trekt er 90 miljoen 
euro voor uit. Naast renovatie zet het water-
schap in op een verhoogde bedrijfszekerheid 
door de AWP robuuster te maken en door 
 optimalisering van het energieverbruik in met 
name de persstations. Dat zijn er vier, waarvan 
er één (Hoeven) overigens niet in bedrijf is.
Het waterschap vervangt ook de afsluiters in het 
traject. De nieuwe hebben schuifkleppen. Hier-
mee hoopt het waterschap de problemen met 
het vuil dat met het afvalwater, zoals toiletdoek-
jes, meekomt te reduceren. Dat hoopt zich op 
in de vlinderkleppen die nu nog in de afsluiters 
zitten.
Voorts vernieuwt het waterschap de automati-
sering ten behoeve van het beheer van de 
 persleiding, die over de hele lengte op afstand 
wordt gemonitord en bediend in de ‘verkeers-
toren’ van het waterschap. Ook zitten er slimme 
regelingen in het systeem, zodat de afvoercapa-
citeit in tracés van de AWP kan worden aange-
past als het droog is en er minder afvalwater 
hoeft te worden verwerkt.
Brabantse Delta gaat ervanuit dat de stroom 
afvalwater toeneemt en vergroot daarom niet 
alleen de afvoercapaciteit van de leiding, maar 
ook de zuiveringscapaciteit van de rwzi in Bath, 
de grootste van het waterschap. Die neemt toe 
van 17.000 naar 20.000 kuub per uur. Daar denkt 
het waterschap 30 jaar mee vooruit te kunnen.
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Kaumera, de grondstof die wordt ge-
wonnen uit Nereda-slibkorrels, heeft de 
Aquatech Innovation Award gewonnen.  
De prijs werd uitgereikt tijdens de 
openingsceremonie van de Amsterdam 
International Water Week vorige maand.    

In een markt die wordt gedreven door 
bevolkingsgroei, klimaatverandering 
en verouderende infrastructuur, is dit 
het moment waarop oplossingen voor 
game-changing meer dan ooit nodig zijn, 
stelde de jury van de prijs. Kaumera is 
zo’n gamechanger, zei juryvoorzitter Cees 
Buisman, wetenschappelijk directeur 
van expertisecentrum Wetsus, tijdens de 
uitreiking.
“Dit was veruit de grootste innovatieve stap 
van alle ontvangen inzendingen”, voegde 
hij eraan toe. “Het is volledig nieuw en 
nog niet eerder gedaan. In een verstede-
lijkende wereld zal het veel impact hebben 
om een circulaire economie mogelijk te 
maken.”
De grondstof die gewonnen wordt uit 
afvalwater met de zuiveringstechnologie 
Nereda geldt als zeer waardevol door 
allerlei hoogwaardige toepassingen.  

De stof, een geleiachtige substantie, geldt 
als duurzaam alternatief voor chemische 
polymeren en kan zowel water vasthouden 
als afstoten. De juryleden waren onder 
de indruk dat het marktpotentieel al is 
aangetoond.
De stof wordt voor het eerst geprodu-
ceerd in de nieuwe waterzuivering van 
waterschap Rijn en IJssel in Zutphen, 
waar proceswater van de zuivelproducent 
 FrieslandCampina wordt gezuiverd.  

Vooralsnog zal de grondstof als coating 
van zaden worden afgezet in de landbouw 
door het biotechbedrijf ChainCraft uit 
Amsterdam. Komend voorjaar wordt ook 
Kaumera gewonnen in een rwzi van Vallei 
en Veluwe.
Naar schatting kan een middelgrote 
waterzuiveringsinstallatie elk jaar tot 
2000 ton Kaumera produceren, zo is de 
verwachting. “Meestal heb je met dit 
soort grondstofinnovaties enkele tonnen 

Aquatech-winnaar Kaumera is een ‘game-changer’
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materiaal nodig om klanten er mee te 
laten werken”, zei Buisman. “In dit geval 
is er een bedrijf dat het risico neemt om 
een fabriek te bouwen en een ander dat 
het risico neemt om het materiaal te 
 verkopen. Samen versnelt dat de snelheid 
van opschaling en acceptatie. ”
De ontwikkeling van de grondstof is een 
gezamenlijke inspanning, benadrukte 
René Noppeney van Royal HaskoningDHV  
in een dankwoord. Naast genoemde 
 partijen zijn dat TU Delft en STOWA, de 
Energie- en Grondstoffenfabriek en de 
zogeheten koplopers: Vechtstromen, 
Noorderzijlvest, de Stichtse Rijnlanden, 
Waterschapsbedrijf Limburg.

Meer winnaars
Naast overall winnaar Kaumera waren 
er meer prijswinnaars. “Wat de jury altijd 
verbaast, is dat er om de twee jaar zoveel 
nieuwe innovaties zijn”, aldus Buisman. 
“We zijn altijd verrast door het enorme, 
innovatieve potentieel van de watersector.”
In totaal werden 12 innovatieve technolo-
gieën geselecteerd uit de inzendingen door 
de jury, die een duidelijke trend zag in het 
aanbod van innovaties: veel vernieuwing 
richt zich op verstedelijking en online 
sensoren.
Van de 12 genomineerde technologieën 
vielen er vier in de prijzen. Kaumera won 
in de in de categorie ‘Innovation, not yet  
to market’. 
In de rubriek ‘Process control  technology 
& Process automation’ werd het IoT 
and Big Data platform van het Spaanse 
 GoAigua’s tot beste verkozen. De jury oor-
deelde: “Deze inzending is zeer relevant. 
Digitalisering is een belangrijke ontwikke-
ling voor waterbedrijven en naar toepas-
singen van het Internet of Things (IoT) en 
Big Data is veel vraag.” De jury oordeelde 
dat het platform niet alleen ‘gebruikers-
vriendelijk’ is, maar dat het ook uniek is 
omdat het verbinding kan maken met veel 
verschillende platforms en systemen.
In de categorie ‘Wastewater treatment’ 
won de ABX van de Nieuw-Zeelandse 
onderneming Aquafortus Technologies 
Limited. ABX verwijdert zout uit pekel, 
terwijl schoon water wordt teruggewonnen 
voor hergebruik. De installatie kan elke 
complexe zoutoplossing met een hoog 
zoutgehalte behandelen. Ze gebruikt, zo is 
de claim, 90 procent minder energie dan 

thermische verdam-
pings- en kristalli-
satietechnologieën 
in toepassingen om 
water met zeer hoge 
concentraties zout te 
zuiveren. Daardoor 
besparen gebruikers 
60 procent op bedrijfs-
kosten.
De jury merkte op 
dat er wereldwijd 
oplossingen voor de 
behandeling van zout 
water (pekel) nodig zijn 
en dat deze oplossing 
innovatief is vanwege de dosering van 
oplosmiddelen en duurzame werking door 
het vermeende lage energiegebruik.

Nanobubble
In de rubriek ‘Water supply (drinking 
water, clean water, including point of use)’ 
zette de jury een Nederlandse inzending 
op nummer één: de MPC Nanobubble 
van LG Sonic. De nieuwe technologie 
van de algenbestrijder uit Zoetermeer 
is een  autonoom mobiel platform dat 
het zuurstofniveau in grote wateropper-
vlakte  verhoogt met nanobubbels met 
zuivere zuurstof. De MPC-NanoBubble 
detecteert in meren gebieden waar het 
 zuurstofniveau laag is en de kans bestaat 
op anoxie, een tekort aan opgeloste zuur-
stof waardoor vissen stikken en sterven 
en schadelijke stoffen als fosfor, zware 
metalen en mangaan uit de bodem kunnen 
vrijkomen.

De jury was onder de indruk van de 
 eenvoud en de lage energiebehoefte van 
de nanobubbel-toepassing en noemde het 
een ‘zeer elegante oplossing’. De combi-
natie met zonne-energie betekent dat de 
impact van deze innovatie groot is, aldus 
de jury.
Een speciale vermelding was er voor de 
Sewtree van ATB Water uit Duitsland. 
 Sewtree is een natuurlijk zuiverings- en 
buffersysteem voor de afvoer van regen-
water en biedt een veilige afvalwater-
zuivering in stedelijke gebieden/grote 
steden. Door planten te gebruiken voor 
het  transporteren, filteren en zuiveren van 
water, is het systeem ‘aantrekkelijk en 
innovatief’, aldus de jury. 
Ze voegde eraan toe dat Sewtree veel 
potentie met impact in het stedelijke 
waterbeheer door waterbehandeling 
in de stad zichtbaar te maken met de 
 ‘zuiveringsboom’.

MPC Nanobubble van LG Sonic

Sewtree van ATB Water 
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Aqua Nederland Vakbeurs
Franklinweg 2 
4207 HZ GORINCHEM

Telefoon 0183680680
E-Mail robin.vissers@easyfairs.com
Web www.aquanederland.nl 

De Nederlandse watersector is door klimaatadaptatie, hogere eisen aan 
waterkwaliteit en de energietransitie in een stroomversnelling terecht 
gekomen. Tijdens Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen zijn 
er daarom weer 9.500 professionals op zoek naar nieuwe duurzame 
oplossingen en samenwerkingen voor veilig water en droge voeten. 

NIEUW: Extra beurshal
Na jaren van gestage groei zorgt de vernieuwde bovenverdieping, Next Level, 
voor de hoognodige uitbreiding van de beursvloer. Het wordt dé plaats voor 
kennisproducten, netwerken, advies, innovaties en carrière. Hier zijn onder 
andere diverse kennistheaters, de Innovatiestraat en advies- en ingenieurs-
bureaus ingedeeld.

NIEUW: Extra kennissessies
Samen met partners als KWR, ENVAQUA, Water Window, Platform DIO, Stich-
ting IKN wordt er een groots programma neergezet met doelgroepgerichte 
themadagen: Industriewater Dinsdag, Waterschap Woensdag en Drinkwater 
Donderdag. Waterveiligheid, toekomstbestendig met stedelijk water, beschik-
baarheid zoet water, asset management, energie en duurzaamheid komen 
o.a. aan bod.

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen vinden gezamenlijk plaats 
op 17, 18 en 19 maart 2020 in Evenementenhal Gorinchem. De beurs is voor 
vertegenwoordigers van waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, 
procesindustrie en aannemerij interessant om te bezoeken.

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen breidt uit

Optimaal gebruik maken van natuurlijke hulp
bronnen en verspilling tegengaan is voor ons 
enorm belangrijk. Vandaar dat wij met trots onze 
nieuwe partner Aquen aan u voorstellen. Aquen is 
al ruim 15 jaar de expert op het gebied van optimali-
satie van het vlokkingsproces. Dankzij de door Aquen 
ontwikkelde technologie is het mogelijk real-time 
controle te krijgen op dit proces en het droge stof 
percentage significant te verhogen bij eenzelfde of 
zelfs lager polymeerverbruik. Goed voor het milieu en 
de portemonnee!

Naast de samenwerking met Aquen heeft ATB 
Nederland haar verhuur- en occasionaanbod flink 
uitgebreid. Deze bestaat nu onder andere uit diverse 
aanmaak installaties, pompen en filterpersen. Ideaal 
voor tijdelijke projecten, tests of budgetvriendelijke 
aanbestedingen.

Kijk voor meer informatie over Aquen, ons verhuur-  
en occasionaanbod op onze website!

ATB Nederland zet nieuwe stap in verdere verduurzaming

ATB Nederland 
Westeinde 220 
8351 HP WAPSERVEEN

Telefoon 0521 - 38 39 00 
E-Mail atb@atbnederland.nl 
Web www.atbnederland.nl
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Het opwarmen van warm tapwater tot minimaal 55 °C zorgt voor het afdoden 
van aanwezige legionellabacteriën in de waterleiding, echter zijn er vele 
andere manieren om legionella buiten de deur te houden met een lagere 
warmwater temperatuur. 

Met een fysische techniek zoals ultrafiltratie komt er géén legionella binnen 
én kan er een lagere warmwater temperatuur worden gehanteerd wat kan 
zorgen voor een flinke energiebesparing. 
HG Ulfima heeft dit o.a. toegepast bij het project van sportclub Kampong 
waarbij gewerkt wordt met een lagere warmwater temperatuur in 
combinatie met een warmtepomp. 
Op deze manier worden er bijna 100 douches voorzien van warm water 
zonder gebruik te maken van gas. 

De NEN 1006-eis voor warm tapwater van minimaal 55 °C in individuele 
installaties kan volgens deskundigen best nog verder omlaag.
Deze temperatuureis is namelijk vooral functioneel en niet, zoals vaak 
wordt gedacht, noodzakelijk voor legionellapreventie. 
Op dit gebied kan er op energie kosten dus nog flink bespaard worden.

Energiebesparing door verlaging warm tapwater temperatuur

Harsonic Biofilm Removal 
Beeldstraat 79 
9100 SINT – NIKLAAS / BELGIE 

Telefoon +32.475.56.14
E-Mail Info@harsonic.com
Web www.harsonic.com

Harsonic patenteerde recent haar vinding waarbij door middel van laag 
energetische ultrasoon trillingen de biofilm matrix, waarin bacteriën zich 
voortplanten, vernietigd wordt.  De trillingen worden door middel van een klein 
toestel met een verbruik tot 20 Watt door middel van het verpompte water tot in 
de bron gebracht. De door de ultrasoon trilling vrijgemaakte bacteriën worden 
door de bronpomp afgevoerd. Hierdoor daalt de concentratie gradueel tot ze 
zo laag is dat de bacteriologische mineraalafzettingen stoppen. Nadat er in het 
buitenland meerdere installaties succesvol werden geplaatst vinden er nu, door 
onze Nederlandse partner Q-flow en in samenwerking met Vitens  testen plaats 
op de werking van het toestel. 

Uitvinding verhindert bacteriologische Fe, Mn en Ca afzetting

H2O-PLATFORM (ADVERTORIALS)

HG Ulfima 
Stationsstraat 142 
5963 AC HEGELSOM

Telefoon 077-3275090 
E-Mail info@hg-ulfima.com 
Web www.hg-ulfima.com
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IMAGEM
Deventerstraat 37 
7311 LT APELDOORN

Telefoon 055 2002 055
E-Mail info@imagem.nl
Web www.imagem.nl 

Waterschappen en hun watergangen veranderen door de jaren heen. 
Terwijl de ene watergang wordt gedempt, wordt er ergens anders een 
nieuwe gegraven. Het kan hierdoor voorkomen dat de precieze locatie of 
ligging van watergangen niet altijd overeenkomt met de geregistreerde 
locatie. Voor de uitvoering van beheerstaken in relatie tot watergangen is 
dit een ongewenste situatie.

Voor waterschappen heeft IMAGEM analysemodellen ontwikkeld die op basis 
van hoogtemodellen en ortho-foto’s een lijst genereren van watergangen 
waarvan de ligging afwijkt van de geregistreerde locatie. 
Door middel van een speciale interface van ERDAS IMAGINE is het voor 
 waterschappen mogelijk om de geconstateerde afwijkingen op een inzich-
telijke wijze in beeld te brengen. Daarbij kan de geregistreerde locatie 
 worden vergeleken met de werkelijke situatie zoals uit het hoogtemodel 
en ortho-foto’s kan worden afgeleid. Als uit deze vergelijking blijkt dat de 
af wijking gecorrigeerd moet worden, wordt hier een melding van gemaakt. 
Deze meldingen worden als geometrisch bestand opgeleverd en het 
waterschap kan op basis hiervan de afwijkingen in hun eigen registratie 
corrigeren. Met behulp van de analysemodellen van IMAGEM wordt veel tijd 
bespaard.

Lees meer op www.imagem.nl/waterschappen om te zien wat wij nog meer 
kunnen betekenen voor u.

De veranderingen van waterschappen in kaart brengen

Vitens, PWN, Imbema en haar partners zijn een pilot gestart waarin 
gezamenlijk de uitdagingen in het beheer en onderhoud van afsluiters 
worden aangepakt. Zij testen de ‘Smart Valve Maintenance (SVM) oplos
sing’: een slimme, elektronische afsluitersleutel, ondersteund door een 
centrale softwareoplossing. Informatie van een afsluiter, zoals de weer
stand en laatste stand, wordt automatisch geregistreerd en doorgegeven 
aan een leidinginformatiesysteem. Dat maakt een enorm verschil in de 
beheersbaarheid van het leidingnet. 
Beheer en onderhoud op afsluiters is nodig om faalkans te minimaliseren. 
De afsluiters sturen de waterstromen en geven waterbedrijven controle over 
de prestatie van het leidingnetwerk. Typische uitdagingen zijn de registratie 
van gegevens na bediening, de (onjuiste) stand van afsluiter en de onder-
maatse leveringsminuten door calamiteiten. 

Vitens en PWN hebben zich gecommitteerd aan een vooruitstrevend ini-
tiatief: een pilot met hardware- en softwareoplossingen met Imbema en 
haar partners. SVM is een geïntegreerde oplossing die het beheer en onder-
houd van afsluiters vergemakkelijkt en beter beheersbaar maakt. Inmiddels 
zijn ruim 100 afsluiters getest: de eerste resultaten zijn veelbelovend. De 
focus ligt op de bereikbaarheid, draaibaarheid en afsluitbaarheid van af-
sluiters. Dankzij SVM krijgt een waterbedrijf veel beter inzicht in de actuele 
 status van het afsluiterbestand en waar & wanneer er (preventief) onder-
houd nodig is. Dat bespaart mankracht, is exact en en reduceert faalkans. 
Meer weten over de testresultaten? Neem contact op met Koos Verkleij.

Samen slim waterinfra innoveren: PWN, Vitens & Imbema doen het!

Imbema 
Nijverheidsweg 5-7 
2031 CN HAARLEM

Telefoon +31 6 50849962 
E-Mail kverkleij@imbema.com
Web www.imbema.com/water
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h2owaternetwerk.nl

1 maart 2018
51ste jaargang

2
Vakblad 
van Koninklijk 
Nederlands
Waternetwerk

HACKS 
EN DDOS
ATTACKS

HOE KWETSBAAR IS 
DE WATERSECTOR?

-

Menno Holterman 
zet Nijhuis Industries 
in hoogste versnelling

Kerkrade: renovatiewijk
sluit kringwaterloop

27 juni 201927 juni 2019
52ste jaargang52ste jaargang

66
Vakblad 
van Koninklijk 
Nederlands
Waternetwerk

h2owaternetwerk.nlh2owaternetwerk.nl

HARRIE TIMMER:
‘Stof voor stof verbieden, heeft geen zin’

Dunea en Rijnland vinden zichzelf opnieuw uit

HOE ZIET DE RWZI 
VAN DE TOEKOMST ERUIT? 

Vakblad 
van Koninklijk 
Nederlands
Waternetwerk

h2owaternetwerk.nl

BELASTINGHERVORMING IS TERUG BIJ AF
Nitraat: Brabant voert de druk op

30 augustus 201930 augustus 201930 augustus 2019
52ste jaargang52ste jaargang52ste jaargang52ste jaargang

7/87/87/87/8
30 augustus 2019
7/8

30 augustus 201930 augustus 2019
7/8

30 augustus 201930 augustus 2019
7/8

30 augustus 2019

DE 
MARKER WADDEN 
BRUISEN AL VAN 

HET LEVEN 
BELASTINGHERVORMING IS TERUG BIJ AF

Nitraat: Brabant voert de druk op

DE 
MARKER WADDEN MARKER WADDEN 
BRUISEN AL VAN BRUISEN AL VAN 

HET LEVEN HET LEVEN 

Vakblad 
van Koninklijk 
Nederlands
Waternetwerk

h2owaternetwerk.nl

27 september 2019
52ste jaargang

9

LIMBURG OMARMT 
DE DIJKEN

Holle vezel 
nanofiltratie: 
doorbraak op 

wereldniveau?

PETER GLAS 
hamert op eigen

verantwoordelijkheid

www.h2owaternetwerk.nl

VEGA Meet en Regeltechniek
Arnhemseweg-Zuid 213-2
3817 CG AMERSFOORT

Telefoon 033 4502502
E-Mail info.nl@vega.com
Web www.vega.com/nl

VEGA vult haar portfolio aan niveausensoren aan met een 
nieuwe serie radarinstrumenten voor standaardmeet
applicaties en prijsgevoelige toepassingen.

Met de introductie van de VEGAPULS-sensoren op basis van 
80 GHz begon enkele jaren geleden een nieuw tijdperk in 
de radarmeettechniek. Dankzij precieze focussering van het 
zendsignaal zijn meet- en stoorsignalen beter te scheiden – de 
meting wordt veel betrouwbaarder en eenvoudiger. Veel meet-
applicaties die tot dan toe als onoplosbaar te boek stonden, 
konden daarmee worden gerealiseerd.

Nu heeft VEGA haar portfolio aan radarsensoren met een 
 nieuwe compacte serie instrumenten uitgebreid. Deze serie 
is ook geschikt voor prijsgevoeligere toepassingen, zoals 
deze bijvoorbeeld in de water- en afvalwaterbranche of in 
hulpcircuits in de procesautomatisering voorkomen. Hiertoe 
ontwikkelde VEGA speciaal een nieuwe radarmicrochip, die 
zich onderscheidt door een zeer klein formaat en een geringe 
energiebehoefte. Daarmee is een zeer compacte  radarsensor 
ontstaan: Robuust, resistent, weersbestendig en zeer 
 e envoudige inbedrijfstelling dankzij draadloze bediening.

Meer informatie op www.vega.com/vegapuls

Radar is het betere ultrasoon!

H2O-PLATFORM (ADVERTORIALS) 35

De nieuwe serie VEGAPULS-instrumenten is er zowel als compacte uitvoering 
met plaats voor de kabelaansluiting (links op de foto) als met vaste kabelaanslui-
ting (IP68). De nieuwe serie wordt aangevuld door de VEGAMET-meetversterker, 
waarop alle meetwaarden zichtbaar kunnen worden gemaakt.
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WWINNIE SORGDRAGER, 
TASKFORCE AFVALSTOFFEN    

TEKST CORIEN LAMBREGTSE  | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Het streven naar een 
circulaire economie is 
in haar ogen te vrij-
blijvend. Er is geen 
enkele sanctie als 
de doelen voor 2030 
en 2050 niet worden 
 gehaald. Volgens 
Winnie Sorgdrager, 
voorzitter van de 
 Taskforce herijking 
afvalstoffen, is er 
meer druk nodig. 
“Meer centrale regie, 
meer financiële prik-
kels vanuit de over-
heid en uiteindelijk 
ook meer drang.”

De circulaire economie 
vraagt om meer regie, 
prikkels en drang’

‘
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WINNIE SORGDRAGER

W
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et valt Sorgdrager tegen dat 
het na het verschijnen van het 
adviesrapport ‘Grondstof of 
afval’ zo stil is gebleven. Een 
paar dagen na het  verschijnen 

van het rapport in oktober was er in de 
Tweede Kamer een algemeen overleg over 
de circulaire economie, met staatssecreta-
ris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur 
en Waterstaat). Dat overleg ging echter 
vooral over statiegeld op kleine plastic 
flesjes en blik en over zwerfafval. 
Sorgdrager, oud-minister van Justitie, had 
er meer van verwacht. “Van iedereen eigen-
lijk, ook van de overheid. Er gebeurt al van 
alles, er is een Grondstoffenakkoord, er zijn 
vijf transitieagenda’s en heel veel partijen 
die zich inzetten, maar de overheid kan de 
transitie naar een circulaire economie niet 
alleen aan het bedrijfsleven en maatschap-
pelijke organisaties overlaten. In ons advies 
zeggen we dat de overheid meer regie moet 
nemen om een aantal grote belemmerin-
gen op te lossen. Als er nu geen duidelijke 
stappen worden gezet, gaan de aandacht 
en de animo voor de circulaire transitie 
verflauwen.”
Ze weet waar ze over spreekt. Sorgdrager 
heeft zich tijdens haar hele loopbaan veel 
met milieurecht beziggehouden. Als advo-
caat-generaal bij het Openbaar Ministerie 
was ze hoofd van de milieusectie, als lid van 
de Raad van de State hield ze zich voorna-
melijk bezig met adviezen en oordelen rond 
milieurecht.

De taskforce dringt erop aan dat er een 
Nationaal Programma komt voor de 
 circulaire economie. Waarom is dat nodig?
Sorgdrager: “De reden dat er op dit 
 moment zo hard aan het klimaatakkoord 
wordt getrokken, is dat de klimaatdoelen 
zijn vastgelegd in wetgeving. Ook wordt er > 

H
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vanuit Europa op het behalen van de 
doelstellingen van het Klimaatakkoord 
van Parijs toegezien. De transitie 
naar de circulaire economie is nog 
vrij blijvend. Nederland wil in 2030 
50 procent minder primaire grond-
stoffen gebruiken en in 2050 volledig 
circulair zijn. Maar als partijen de 
afspraken niet nakomen en de doelen 
voor de circulaire economie in 2030 en 
2050 niet worden gehaald, is er geen 
enkele sanctie. 
Daarom pleiten wij voor een Natio-
naal Programma voor de Circulaire 
Economie, met duidelijke doelen en 
een helder stappenplan waaraan 
deelnemers kunnen worden gehou-
den. De energie-en klimaattransitie 
en de circulaire economie zijn nauw 
met elkaar verbonden. Als je hier niet 
gelijktijdig en integraal aan werkt, 
kunnen er zo maar gaten vallen waar 
je later alsnog veel last van krijgt. 
Alles hangt met alles samen; de echte 
oplossingen vind je pas als je er met 
een helikopterblik naar kijkt.”

Samenhang
Vooralsnog lijkt staatssecretaris 
Van Veldhoven niet van plan om 
zo’n Nationaal Programma op te 
 zetten. In de Kamerbrief (10 oktober 
2019) waarmee zij het eindrapport 
Grondstof of afval naar de Tweede 
Kamer doorstuurt, schrijft ze dat het 
 Uitvoeringsprogramma CE 20190-
2023 jaarlijks wordt geactualiseerd 
en dat de acties die uit het rapport 
van de taskforce voortkomen, in dat 
programma worden opgenomen.  
Ook wordt volgens haar waar mogelijk 
en nodig de samenhang met de ener-
gie- en klimaattransitie gezocht. 

Had u meer van de staatssecretaris 
en de Kamer verwacht?
“Er gebeurt heel veel in het land, 
maar het blijft bij kleinschalige initia-
tieven, zoals een kledingfabriek die 
stoffen hergebruikt en een plastic-

fabriek die plastic hergebruikt. Dat is 
ontzettend mooi, maar om de gestelde 
doelen te behalen, moeten we nu de 
stap zetten naar meer en omvang-
rijkere innovatieve processen. Als 
taskforce hebben we veel betrokken 
partijen gesproken. We hebben ge-
vraagd wat de belemmeringen zijn en 
wat ervoor nodig is om die uit de weg 
te ruimen. Een deel van de belemme-
ringen zit in de wet- en regelgeving, 
maar de grootste problemen  worden 
ervaren in de uitvoering. Regels 
worden vaak niet op dezelfde wijze 
geïnterpreteerd, het is vaak heel lastig 
om met nieuwe productieprocessen te 
experimenten. Het is van groot belang 
dat er nu stappen worden gezet, meer 
dan er tot nu toe zijn ondernomen. 
Er is meer druk nodig: meer centrale 
regie, meer financiële prikkels vanuit 
de overheid en uiteindelijk ook meer 
drang.”

Knelpunten oplossen
In het adviesrapport worden de knel-
punten rond afval- en grondstoffen 
in kaart gebracht en ook oplossings-
richtingen aangedragen. Vooral de 
waterschappen staan om die oplos-
singen te springen. Zij plegen veel 
inspanningen om schaarse grond-
stoffen uit afvalwater terug te winnen, 
zoals struviet, cellulose, kaumera 
en bioplastics. Ook willen ze meer 
mogelijkheden om gezuiverd water te 
kunnen her gebruiken. Maar ze lopen 
op dit moment vast op de onduidelijk-
heid over de afvalstatus van specifieke 
stoffen en de traagheid in de afhande-
ling van de rechtsoordelen die nodig 
zijn om teruggewonnen stoffen weer 
als grondstof in te kunnen zetten. 

Meer duidelijkheid over de definitie 
van afval, is dat het begin van de 
oplossing?
“We hebben zeker een scherpere defi-
nitie van afval nodig. Het punt is alleen 
dat de lidstaten van de Europese Unie 
daarover niet gelijk denken. Ik vond 
het zelfs onthutsend om te zien hoe 
groot de verschillen binnen  Europa 
zijn als het om afvalverwerking gaat. 
Er zijn landen in Europa waar nog 
steeds bergen afval liggen en waar op 
grote schaal afval wordt gestort. Op 
dat punt zie je verschillende snel-
heden. Daarom verwacht ik niet dat 
het op korte termijn zal lukken om die 
definitie veranderd te krijgen. 
Waar we wel meteen mee kunnen 
beginnen, is de verbetering van de 
uitvoering van de wet- en regelgeving. 
Provincies, gemeenten en omgevings-
diensten hebben nu allemaal hun 
eigen visie op het beleid en hun eigen 
interpretatie van de regels, ondanks 
alle informatie die het ministerie van 
IenW daarover heeft gegeven. Dat 
leidt tot grote verschillen in de uitvoe-
ring, tot wanhoop van onder meer het 
bedrijfsleven en de waterschappen.
Daarom pleiten wij voor centrale 
regie. Of die regie bij het Rijk of de 
provincies vandaan komt, is niet eens 
van belang. Het gaat erom dat er een 
centraal punt komt dat over de juiste 
kennis en voldoende menskracht 
beschikt, waar alle toezichthouders 
en vergunningverleners uit het land 
terecht kunnen met hun vragen over 
afvalstoffen en grondstoffen en daar 
een eenduidig antwoord op krijgen. 
Met een gelijk speelveld voor alle 
spelers in Nederland wordt een van de 
grootste struikelblokken op weg naar 
de circulaire economie opgelost.”
 
Wat is er nog meer nodig om tot een 
doorbraak te komen?
“We moeten onze manier van denken 
veranderen: uitgaan van productstro-
men en voorkomen dat er ‘afval’ ont-

WE MOETEN 
ONZE MANIER VAN 
 DENKEN VERAN
DEREN: UITGAAN 
VAN PRODUCT
STROMEN EN  
VOORKOMEN DAT ER 
‘AFVAL’ ONTSTAAT’

‘
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staat. Het zal nooit helemaal lukken 
zonder afval, al was het maar omdat 
afvalstromen stoffen kunnen bevatten 
die gevaarlijk zijn voor de volksge-
zondheid. Maar het uitgangspunt 
moet zijn dat reststromen opnieuw op 
een goede manier worden ingezet. 
Dat betekent dat een ontwerper bij het 
ontwerp van een product al in aan-
merking neemt wat ermee gebeurt 
als het vervangen wordt. We moeten 
dus bijvoorbeeld geen zonnecellen 
maken die over 10 jaar zijn afgeschre-
ven en dan een groot afvalprobleem 
veroorzaken. En we moeten rekening 
houden met de aard van het gebruik. 
Voor hergebruik van grondstoffen in 
asfalt of beton gelden andere eisen 
dan voor hergebruik van grondstoffen 
in de voedselketen.   
Tegelijkertijd moeten we secundaire, 
gerecyclede grondstoffen aantrek-
kelijker maken dan primaire, virgin 
grondstoffen. Op dit moment is dat 
nog andersom. Dat betekent bijvoor-
beeld dat we producenten verantwoor-
delijk moeten maken voor het sluiten 
van materialenkringlopen. Maar ook 
dat we een systeem ontwikkelen 
voor de certificering van  secundaire 
grondstoffen, zodat inkopers er zeker 
van kunnen zijn dat gerecyclede 
grondstoffen aan dezelfde normen en 

kwaliteitseisen voldoen als nieuwe, 
primaire grondstoffen.”

De taskforce vraagt ook meer ruimte 
voor experimenten.
“Bedrijven zien vooral kansen, toe-
zichthouders en vergunningverleners 
zien vooral risico’s; dat botst met 
elkaar. Wij pleiten ervoor om onder 
strenge voorwaarden meer ruimte 
te bieden voor experimenten. De 
producent geeft precies aan welke 
grondstoffen voor welk doel worden 
gebruikt en op welke manier. De ver-
gunningverlener stelt de voorwaarden 
en controleert het productieproces en 
de uitkomsten. 
Op die manier ontstaat een transpa-
rant proces waarin vergunningverle-
ner en producent samen optrekken. 
Maar als de producent informatie 
blijkt achter te houden, dan is de straf 
zwaar. Het experiment wordt meteen 
stopgezet. Wij noemen dat het prin-
cipe van high trust, high penalty.”

Wat moet er nu allereerst gebeuren?
“Ik zou willen dat de provincies een 
 samenwerkingsverband aangaan en 
samen een centraal punt inrichten 
waar alle kennis en informatie over 
afval- en productregelgeving aanwezig 
is en waar vergunningverleners en 
toezichthouders terecht kunnen met 
vragen. Daarnaast lijkt het mij zinvol 
dat er informatiebijeenkomsten komen 
waar lokale bestuurders worden bijge-
praat over afvalstoffen en grondstoffen 
en de mogelijkheden voor hergebruik, 
zodat er ruimte ontstaat voor experi-
menten. 
Er hoeven dus niet meteen nieuwe Eu-
ropese wetten te komen. Laten we be-
ginnen meer duidelijkheid te scheppen 
over de uitvoering van de regelgeving. 
Dat voorkomt onnodige terughoudend-
heid en zorgt voor een gelijk speelveld 
binnen Nederland. Als we dat doen, ko-
men er vanzelf meer en grootschaliger 
circulaire projecten tot stand.”•

Winnie Sorgdrager (1948, Den 
Haag) studeerde Rechten aan 
de Rijksuniversiteit van Gronin-
gen. Van 1971 tot 1979 werkte 
ze in verschillende functies 
bij de Technische Hogeschool 
Twente. In 1979 werd ze officier 
van Justitie in Almelo. Van 1986 
tot 1991 was ze advocaat-  
generaal en tot 1993 procureur- 
generaal bij het Gerechtshof 
in Arnhem. In 1994 stapte ze 
over naar het Gerechtshof in 
Den Haag, waar ze procureur- 
generaal werd. Na een half jaar 
trad ze aan als minister van 
Justitie in het eerste kabinet- 
Kok (1994-1998).
Na haar ministerschap was tot 
1 oktober 1999 voor D66 lid van 
de Eerste Kamer. Van 2000 tot 
2006 was ze voorzitter van de 
Raad voor Cultuur. In 2006 lid 
werd ze lid van de Raad van 
State, een functie die ze tot mei 
2018 bekleedde. Sorgdrager 
is in velerlei bestuursfuncties 
actief geweest, op dit moment 
is ze onder meer bestuurs-
voorzitter van de Stichting Arbo 
Unie Nederland en de Stichting 
Vrienden van De Nieuwe Kerk. 
Op 22 juni 2018 is Sorgdrager 
benoemd tot minister van Staat.

ACHT BELEMMERINGEN VOOR DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE 
De taskforce Herijking Afvalstoffen was een 
initiatief van de Unie van Waterschappen en 
het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat. De Taskforce Herijking Afvalstoffen 
heeft in haar rapport acht belemmeringen 
benoemd die moeten worden opgelost om 
het streven naar de circulaire economie 
vaart te geven.
•  Onduidelijke definitie van afval
•  Verschillen in uitvoering
•  Te veel nadruk op risico’s
•  Gebrek aan experimenteerruimte
•  Gebrek aan onderscheid in stromen
•  Te veel partijen die erover gaan
•  Secundaire grondstoffen zijn te duur in 

vergelijking met primaire grondstoffen
•  2050 is nog ver weg, het gevoel van ur-

gentie is er nog niet

WIJ PLEITEN 
 ERVOOR OM 
 ONDER STRENGE 
VOORWAARDEN 
MEER RUIMTE 
TE BIEDEN VOOR 
 EXPERIMENTEN’

‘
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De jaarlijkse innovatiedag van de Unie van 
Waterschappen en de Nederlandse Water-
schapsbank stond dit jaar in het teken van het 
thema digitale transformatie. Vandaar dat in de 
organisatie was opgetrokken met Het Water-
schapshuis, de zusterorganisatie van de Unie 
van Waterschappen gericht op ICT-toepassingen. 
Daarnaast werd de dag voor het eerst in festi-
valsferen gestoken en waren de gasten voor het 
eerst aanwezig op het Waterinnovatiefestival.

HET WATERINNOVATIEFESTIVAL
De Waterinnovatieprijs had vanwege de samen-
werking met Het Waterschapshuis dit jaar een 
categorie ‘Digitale transformatie’ en op het 
festivalterrein waren verschillende innovatieve 
projecten rond dit thema aanwezig. 
In een plenair programma stond futurist Tony 
Bosma stil bij de snelheid en mogelijkheden van 
de digitale transformatie, spraken IT-bedrijven en 
de waterschappen uit dat ze elkaar in deze tijd 

Klimaatverandering, 
opkomende stoffen, 
zeespiegelstijging, 
bodemdaling: de water
schappen staan voor 
grote uitdagingen. Op 
het Waterinnovatiefes
tival bleek dat de water
schapsector beschikt 
over veel innovatiekracht 
om deze uitdagingen aan 
te gaan. Maak kennis 
met de winnaars van de 
Waterinnovatieprijs 2019 
en laat u inspireren!
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DED CONTENT Grote uitdagingen, veel innovatie-
kracht en inspirerende winnaars 

Waterinnovatieprijs 2019

Tekst Jane Alblas 
(communicatieadviseur 
Unie van Waterschappen)
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hard nodig hebben en werd het Winnovatieplat-
form van Het Waterschapshuis gelanceerd. 

THE BIG WATER HACK 2019
Het Waterschapshuis had aan het Waterinnova-
tiefestival ook een hackathon verbonden: The 
Big Water Hack 2019. Binnen 24 uur hebben 
20 groepen professionals uit de watersector van 
allerlei pluimage onder begeleiding van 30 be-
geleiders gewerkt aan innovatieve, creatieve en 
uitvoerbare oplossingen voor complexe vraag-
stukken van de waterschappen. De groepen 
presenteerden op het Waterinnovatiefestival hun 
meest succesvolle plannen. De waterschappen 
gebruiken deze ideeën om het waterbeheer 
daadwerkelijk beter, goedkoper en duurzamer te 
maken.

MENSENWERK
Daarnaast gaf hoogleraar innovatiekunde Henk 
Volberda in een break-outsessie een lezing over 
de relatie tussen technologische vernieuwing en 
het investeren in menselijke relaties. In andere 
break-outsessies was aandacht voor digitaal 
leiderschap, innovatie en ethiek en het weg-
nemen van belemmeringen voor innoveren bij 
waterschappen. 
“Bij innoveren denkt men snel aan technologie, 
maar we wilden deze dag ook vooral laten zien 
dat de mens de drijvende kracht achter innovatie 
is en blijft,” aldus Hein Pieper, vicevoorzitter 
en portefeuillehouder innovatie in het bestuur 
van de Unie van Waterschappen. “Omgaan en 
inspelen op de digitale transformatie is ook niet 
zozeer een technische uitdaging, maar een cul-
turele opgave.”

OSCARS VAN DE WATERSECTOR
De afsluitende ‘hoofdact’ op het Waterinnovatie-
festival was de uitreiking van de Waterinnova-
tieprijs. Een kleine honderd inzendingen waren 
in de race voor deze felbegeerde ‘oscars’ van 
de waterwereld. Onder leiding van juryvoorzitter 
Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wer-
den in vier categorieën winnaars aangewezen. 
Voor Ongering was het de derde keer op rij 
dat zij zich als juryvoorzitter aan de prijs had 
 verbonden. “Ook dit jaar was de kwaliteit van 
de inzendingen hoog en viel vooral op hoe de 

innovaties inspelen op actuele vraagstukken.  
Zo zien we dat waterschappen hard bezig zijn 
hun  bedrijfsvoering en projecten te verduurza-
men,” blikt Ongering terug op het jurytraject. 
“Ook de aandacht voor digitale transformatie 
past  uiteraard heel goed bij de tijdsgeest en de 
urgentie van het inzetten van deze innovaties 
is dan ook groot.” Een duurzame dijkverster-
king met aandacht voor het landschap, een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie die grondstoffen 
terugwint, een weg die regenwater buffert en 
een slimme vispassage: de rode draad bij de 
winnaars van de Waterinnovatieprijs is dat ze 
allen een steentje bijdragen aan een toekomst- 
en klimaatbestendig Nederland.>

 

H2O BRANDED CONTENT
Gemaakt door Unie van Waterschappen

Bij innoveren 
denkt men snel 
aan technologie, 
maar we wilden 
deze dag ook 
vooral laten zien 
dat de mens de 
drijvende kracht 
achter innovatie 
is en blijft’

‘

Het Winnovatieplatform

Het Waterschapshuis, Stowa en de Unie 
van Waterschappen lanceerden op het 
Waterinnovatiefestival het online, inter-
actieve platform Winnovatie. Daarmee 
 willen ze innovatie in de waterschaps-
wereld naar een hoger niveau tillen. 
Op het platform worden problemen uit de 
dagelijkse praktijk van de waterschappen 
als campagnes uitgezet. Deelnemers 
reageren hierop met innovatieve oplossin-
gen. Via interactie vindt kennisuitwisse-
ling plaats en wordt door middel van de 
discussie de kwaliteit van de oplossingen 
verhoogd. De vragen (campagnes) en op-
lossingen worden gerangschikt per thema, 
ook is er een handige zoekfunctie.
 
Nooit meer het wiel opnieuw uitvinden
Verder ondersteunt Winnovatie het inno-
vatieproces in de verschillende fasen, van 
idee naar concept naar pilot en tenslotte 
naar project. Als een project is gestart, 
volgen er updates naar degenen die dat 
willen. Er ontwikkelt zich een gepersona-
liseerde tijdlijn – net zoals op Facebook 
en LinkedIn – maar dan over innovaties 
bij andere waterorganisaties. Zo help je 
 elkaar: wat in Friesland wordt bedacht, 
kan immers ook voor Limburg interessant 
zijn. Bekijk het Winnovatieplatform op  
winnovatie.nl. 
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Een kleine honderd 
inzendingen waren in 
de race voor de Water
innovatieprijs. Onder 
leiding van juryvoorzitter 
Lidewijde Ongering, 
 secretarisgeneraal 
van het ministerie van 
Infrastructuur en Water
staat, werden in vier 
categorieën winnaars 
aangewezen.

Waterinnovatieprijs, 
vier winnaars 

Categorie ‘Waterveiligheid’

DIJKVERSTERKING OOIJEN 
WANSSUM, DE DUURZAME DIJK 
VAN DE TOEKOMST

Het glooiende Limburgse landschap met de 
mooie heuvels en de pittoreske dorpen. Onlos-
makelijk verbonden aan dit landschap is de 
Maas. En de Maas brengt Limburg veel goeds, 
maar is het land niet altijd vriendelijk gezind 
geweest. 
In de jaren ’90 bracht hoogwater bij Ooijen en 
Wanssum veel schade en overlast met zich mee. 
Sindsdien zijn er allerlei tijdelijke noodmaatrege-
len, zoals de plaatsing van nooddijken, getroffen, 
maar de tijd is nu aangebroken om een besten-
dige oplossing op te leveren voor dit mooie 
gebied dat beschermt dient te worden tegen de 
grillen van de Maas. 
Fugro heeft in samenwerking met Projectbureau 
Ooijen Wanssum, waterschap Limburg, Mooder 
Maas, H+N+S en de POV Dijkversterken met 
 Gebiedseigen Grond dé oplossing gevonden. 
Door het inpassen van erodeerbare steilrand-
dijken en hoge gronddijken met flauwe taluds 
worden gebiedseigen landschappelijke vormen 
en processen van het unieke Limburgse land-
schap overgenomen in een veilig dijkontwerp. 
Door oeverbreedte mogen de steilranddijken 
zich ontwikkelen (natuurbuffer) en bij hoogwater 
eroderen (erosiebuffer). Door innovatief mate-
riaalgebruik is het mogelijk om lokale grond uit 
de aanleg van de hoogwatergeul aan de Maas 
toe te passen, waardoor er sprake is van een 
duurzame dijkversterking met minder transport-
bewegingen.

Hoe veiligheid hand 
in hand gaat met 
natuurherstel
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Categorie ‘Voldoende water’

PLASTIC ROAD, EEN WEG  
DIE REGENWATER BUFFERT

De buien die we aanvankelijk voor 2050 voor-
spelde zijn al gevallen. Naast extreme droogte 
is het grote aantal hoosbuien in Nederland een 
teken aan de wand van de klimaatverandering. 
Overlast en schade van hoosbuien is in steden 
een groot probleem. Zo’n plotselinge grote hoe-
veelheid water kan slecht worden afgevoerd door 
de vele stenen verharding. Verharde oppervlak-
tes blijven echter wel nodig om de stad te laten 
functioneren. Aan de andere kant zorgt het dat 
het water bij hevige regenval niet weg kan. 
De winnaar in de categorie Voldoende Water 
biedt de oplossing: de PlasticRoad, een weg die 
regenwater buffert. Bij een flinke bui wordt het 
regenwater direct onder de verharding opge-
vangen en langzaam over het gehele oppervlak 
van de weg in de bodem wordt geïnfiltreerd. 
Zelfs met een zeer hoge grondwaterstand is de 
Plastic Road in staat 0,3 m3 per m2 aan water 
te bergen en te infiltreren. Daarnaast weegt 
de PlasticRoad maar 48 kg/m2 die maakt het 

de lichtste verharding ter wereld. Het Plastic-
Road-concept bestaat uit een prefab, modulaire 
en holle wegconstructie gemaakt van (gerecy-
cled) kunststof. Door de prefab-productie, het 
lichte gewicht en de modulaire opbouw van de 
 PlasticRoad is de aanleg en het onderhoud snel-
ler, eenvoudiger en efficiënter uit te voeren ten 
opzichte van traditionele wegconstructies. 
In september 2018 is de eerste pilot gestart in 
Zwolle, in november van datzelfde jaar de twee-
de in Giethoorn. De PlasticRoad is ontwikkeld 
door PlasticRoad-partners KWS, Wavin en Total. 
Drie bedrijven, die elk met een eigen inbreng van 
expertise en ervaring een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van dit innovatieve concept. >

Categorie ‘Schoon water’

KAUMERA, DE KAMELEON 
 ONDER DE GRONDSTOFFEN

In de categorie Schoon Water een inmiddels 
bekende winnaar: Kaumera, dé nieuwe grond-
stof uit afvalwater. Deze grondstof kan gebruikt 
worden als slimme coating voor zaden en 
mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele 
andere manieren. In Zutphen werd op 2 oktober 
de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend 
die deze grondstof gaat produceren. Deze 
innovatie zorgt voor 20 tot 35% minder slibafval, 
minder CO2-uitstoot en een energiebesparing 
van 30 tot 80%. 
Jaarlijks produceren mensen en bedrijven in 
Nederland miljoenen kuub afvalwater. De water-
schappen zuiveren dit water. Zij zien dit niet als 
afval, maar als waardevolle bron van schoon 
water, schone energie en grondstoffen. Kaumera 

is één van de grondstoffen die rendabel op grote 
schaal uit het afvalwater gehaald kan worden. 
Kaumera is een veelzijdige grondstof: het kan 
water afstoten maar ook absorberen, en het is 
brandvertragend. Verder is het geschikt voor 
coatings en composietmaterialen. Door het te 
combineren met andere grondstoffen, verandert 
het karakter van de stof. Vandaar ook de naam 
Kaumera, dat ‘kameleon’ in het Maori betekent. 
Samen met partners heeft waterschap Rijn en 
IJssel de rioolwaterzuivering in Zutphen omge-
bouwd tot een ‘grondstoffenfabriek’ waar niet al-
leen schoon water maar ook de nieuwe bio based 
grondstof wordt gewonnen: Kaumera Nereda 
Gum. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt in Epe 
ook een installatie. Met de opgedane kennis 
kunnen meer rioolwaterzuiveringen op de wereld 
omgevormd worden tot grondstoffenfabrieken die 
veel minder afval produceren, afvalwater herge-
bruiken, een biologisch afbreekbare stof leveren 
en zo energie, CO2 en kosten besparen.

De lichtste 
verharding ter 
wereld

Afvalwater 
als bron voor 
grondstoffen

Gemaakt door Unie van Waterschappen
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Deze bijdrage is gemaakt door de Unie van Water
schappen. De content valt buiten de redactionele 
verantwoordelijkheid van H2O.

Categorie ‘Digitale transformatie’

SMART VISLIFT:  EFFECTIVITEIT 
VISPASSAGES IN BEELD

Een van de tekenen van een goede water-
kwaliteit is biodiversiteit. Een sloot vol vissen 
en andere flora en fauna is een gezonde sloot. 
Als waterkwaliteitsbeheerder willen de water-
schappen visrijke sloten dan ook zoveel mogelijk 
 stimuleren. Om die reden bouwen de water-
schappen al jaren vispassages om er bijvoor-
beeld bij gemalen en andere obstakels voor te 
zorgen dat vissen hun trektochten kunnen vervol-
gen. Het monitoren van de effectiviteit van deze 
vispassages bleek echter vaak een lastige klus 
of was in zijn geheel niet goed georganiseerd. 
De Smart Vislift, winnaar in de categorie ‘Digitale 
transformatie’, biedt beterschap. 

Vislift B.V. en waterschap Rivierenland ont-
wikkelde de Smart Vislift die volledig online alle 
prestaties van en activiteit bij een vispassage 
monitort. Niet alleen de vissoorten worden 
bijgehouden, de vislift meet ook het waterpeil, de 
-temperatuur en -kwaliteit. Zo zijn problemen met 
zuurstofloosheid, blauwalg en botulisme beter te 
voorspellen. 
Als een vis binnenkomt wordt dat geregistreerd. 
Met behulp van magnetische velden wordt de 
lengte van de vis en de zwemsnelheid bepaald. 
Ook wordt er een foto gemaakt, die rechtstreeks 
doorgaat naar het waterschap. Ook is de Vislift 
goed te hanteren bij onderzoeken naar de 
vismigratie. De vislift is verder veel kleiner dan 
eerdere types vispassages en is geschikt voor 
elke vissoort. Hij is veel makkelijker aan te 
 leggen, werkt beter en kost veel minder.•

Waterkwaliteits-
problemen beter  
in beeld door de  
Smart Vislift

De Dromenvanger

De Waterinnovatieprijs heeft sinds 
dit jaar een nieuw onderdeel: de 
aanmoedigingsprijs De Dromen-
vanger. Al 8 jaar wordt jaarlijks de 
Waterinnovatieprijs uitgereikt aan 
slimme en innovatieve waterprojec-
ten en -technieken. Dit jaar kwam 
er een nieuwe prijs bij: de aanmoe-
digingsprijs De Dromenvanger. 
Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van 
Waterschappen (portefeuillehouder 
innovatie), legt uit waarom: “Met 
De Dromenvanger willen we ideeën 
een podium geven die nog niet rijp 
genoeg zijn voor onze reguliere 
categorieën. Het was zonde dat 
deze creatieve ideeën eerder nog 
buiten de boot vielen voor onze 
prijsvraag.” 
Voor deze aanmoedigingsprijs zijn 
vlogs aangeleverd die nog te zien 
zijn op het YouTube-kanaal van 
de Unie van Waterschappen. De 
winnaar werd op het Waterinnova-
tiefestival bekend gemaakt.
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Absoluut!
Benieuwd wat samenwerken oplevert?

DRIE WATERSCHAPPEN. 
ÉÉN SYSTEEM. KAN DAT?  

AllSolutions laat waterschappen stromen

Slimmer Asset Management: 
detecteer en registreer eenvoudig 
de conditie van uw afsluiters
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VOORAF | Dynamische Aquatech en 10-jarige Water Alliance

Aan het eind van het jaar wil ik even terugblikken én vooruitkijken.  
In Amsterdam hebben we in November de Aquatech gehad en volgend jaar 
vieren we het 10-jarig bestaan van de Water Alliance. De Aquatech was een 
dynamische beurs. Ik ben nauwelijks het Holland Paviljoen uit geweest, zoals 
ik eigenlijk altijd wel doe: even over de beurs lopen. Maar ik kwam er bijna niet 
aan toe, veel ontmoetingen, veel gesprekken. Ik hoorde hetzelfde van de bedrij-
ven in het paviljoen: veel contacten en van goede kwaliteit! En dat betekent dat 
er een basis is gelegd voor nieuwe transacties. Daar ben ik tevreden over.

In ons opvallende Holland Paviljoen welke onder auspiciën van het NWP tot stand 
kwam in hal 11 zag je onder de bezoekers veel buitenlanders, zoals eigenlijk altijd 
wel het geval is. Ze komen ook naar de Amsterdam International Water Week om 

zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.
Water Alliance had in het paviljoen naast een WaterCampus stand en nieuwe technologieën op ons Holland 
Innovation Park ook ruimte voor de zes Global Water Tech Hubs waar we mee samenwerken. Ik vond het goed 
uitpakken. We kregen hierdoor nóg meer dynamiek. Na de beurs op donderdagavond zijn we met onze leden van 
de Water Alliance en mensen van de Hubs nog even Amsterdam in geweest. Je merkte aan de sfeer dat ze een 
goede beurs hebben gehad. Nieuwe verbindingen leggen, waar we naar streven, is op de Aquatech dan ook goed 
geslaagd.
Zelf blik ik tevreden terug, maar kijk ook met veel belangstelling uit naar 2020. Dat is het jubileumjaar van de 
Water Alliance. Tien jaar en ik heb ze helemaal meegemaakt. Van dag één toen ik als directeur begon tot nu. Vanaf 
het moment dat ik een mobiele telefoon aanschafte tot de organisatie nu met 10 collega’s en meer dan 110 leden 
en een enorm internationaal netwerk. De opdracht waarmee ik begon was: versterk de economische bedrijvigheid 
vanuit het noordelijke perspectief. We zijn uitgegroeid tot een laagdrempelig netwerk met veel dynamiek en een 
cross sectorale opzet met watertechnologie als cruciale factor in een internationale samenwerking.
Het 10-jarig bestaan is een mooi moment om daarbij stil te staan. We trappen 16 januari af met WaterLink, met 
ook de voorrondes van de WIS Award waarvan de finale tijdens de European Water Technology Week in september 
wordt gehouden.
Het wordt een mooi jaar! Ik nodig u graag uit om actief mee te doen. Samen zijn we sterk.

Hein Molenkamp
Managing Director Water Alliance
h.molenkamp@wateralliance.nl

NIEUWE WATERTECHNOLOGIE 
VAN NEDERLANDSE BODEM

Water Alliance is een samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen 
én bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. Water Alliance 
richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf in de innovatieve en duurzame 
watertechnologie die wereldwijd vermarkt kan worden. Water Alliance ondersteunt 
de bedrijven op het gebied van (internationale) matchmaking, netwerken en business 
development.

Agora 4
8934 CJ Leeuwarden
058-2849044
www.wateralliance.nl
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Waterbehandelingsbedrijf Jotem 
 ontwikkelde de Smartbox voor de 
productie van drinkwater in  onder 
meer ook voor nanofiltratie en 
omgekeerde osmose te gebruiken 
rampgebieden. Er is nu een update, 
ook te gebruiken voor nanofiltratie 
en omgekeerde osmose. 

De Smartbox is een compacte, 
 makkelijk verplaatsbare installatie 
voor de productie van drinkwater.  
In eerste instantie was de Smartbox 
enkel geschikt voor ultrafiltratie. Nu 
is er de mogelijkheid om de unit ook 
voor nanofiltratie en omgekeerde 
osmose te gebruiken. “Daardoor is 
de unit in staat om water van kleur te 
ontdoen en te ontzilten”, aldus Rob 
Borgerink. Hij is directeur van Jotem, 
het waterbehandelingsbedrijf dat de 
Smartbox ontwikkelt en bouwt.
Robuustheid was het leidend  beginsel 
bij de ontwikkeling van de Smart-
box, legt Borgerink uit. “Er zijn veel 
apparaten op de markt voor het 
klein schalig, lokaal produceren van 
drinkwater. Naar mijn mening is 

over veel oplossingen niet voldoende 
nagedacht, waardoor de prestaties 
op termijn achteruitgaan. Wij hebben 
daarom een regeling ontwikkeld, die 
ervoor zorgt dat de membranen niet 
onnodig vervuild worden.”
Hoe groot de capaciteit is, hangt af 
van het gebruik. Indien de unit alleen 
voor ultrafiltratie gebruikt wordt, 
dan  produceert de Smartbox 200 tot 
300 liter per uur. Bij nanofiltratie en 
omgekeerde osmose betreft dit 80 tot 
120 l/h.
De Smartbox gebruikt de meeste 
energie voor de pomp, die het water 
door de verschillende soorten filters 
perst. Er is echter geen directe be-
hoefte aan een externe voedingsbron. 
De unit kan, met één verwisselbaar 
oplaadbaar accupakket, tot 20 uur 
zonder externe stroombron gebruikt 
worden. Er zijn verschillende manie-
ren om de accu op te laden, zoals een 
voeding met 12 tot 24 Volt gelijkstroom 
of 110 of 230 Volt wisselstroom. In 
het eerste geval kan de input bestaan 
uit een sigarettenaansteker van een 
voertuig of een zonnepaneel, dat een 

integraal onderdeel van de unit vormt.
In het geval van ultra- en nanofiltratie 
is het zonnepaneel of de sigaretten-
aansteker voldoende, legt Borgerink 
uit. “Voor omgekeerde osmose moet 
de pomp een hogere druk leveren 
en is er dus meer vermogen nodig. 
Momenteel vereist dit een voeding van 
110 of 230 Volt. Wij zijn overigens aan 
het kijken naar een groter zonne-
paneel voor meer vermogen.”
De Smartbox wordt gebruikt door de 
Nederlandse krijgsmacht, maar ook 
op enkele locaties in Slowakije en 
Maleisië. Daarnaast is de Smartbox 
geschikt voor toepassing in ramp-
gebieden, bijvoorbeeld in noodhospi-
talen of basiskampen.
Jotem Waterbehandeling is momen-
teel met andere partijen aan het 
onderzoeken hoe de waterzuiverings-
unit ook in Nederland toegepast kan 
worden, bijvoorbeeld in tiny houses 
die zelfvoorzienend moeten zijn. Tech-
nologisch gezien is dit geen probleem, 
maar hier is een aanpassing van de 
wetgeving voor nodig, zegt Borgerink. 
“Daar werken wij nu aan.”

JOTEM GEEFT 
ROBUUSTE 
SMARTBOX 
EEN UPDATE
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Door het robuuste ontwerp kan de 
Smartbox overal worden gebruikt
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‘Let’s Celebrate’. Dat is het thema 
dat Water Alliance heeft  gekozen 
om haar tienjarig bestaan te  vieren. 
Dat gebeurt volgend jaar. En ‘Let’s 
celebrate’ mag breed worden 
 beschouwd. “Het jubileum van de 
Water  Alliance en de groei van de 
Nederlandse water technologiesector 
wordt  gevierd.”

De viering van de  netwerkorganisatie 
begint al in januari met het Water-
Link Symposium, een business tot 
 business-symposium dat in het  
10-jarig bestaan 5 keer is georgani-
seerd, eerst met een nationale opzet, 
later met een internationale invulling 
en in 2018 nog in de internationale 
setting van de EWTW, European Water 
Technology Week. 
Op 16 januari a.s. wordt het sympo-
sium weer gehouden in een Neder-
landse context, het is de aftrap van het 
jubileumjaar. Op een ludieke manier 
wordt teruggekeken op 10 jaar Water 
Alliance met gasten die een promi-
nente rol hebben gespeeld in ontstaan 
en ontwikkeling van de netwerk-
organisatie. 

Onder hen de man van het eerste 
uur, Hein Molenkamp. Hij begon na 
zijn aanstelling als directeur met het 
aanschaffen van een mobiele telefoon, 
vertelt hij. Sindsdien werkt hij aan de 
uitbouw van de netwerkorganisatie, 
die inmiddels meer dan 110 leden 
heeft, waarvan het gros watertechno-
logiebedrijven uit heel Nederland. Hij 
is trots op zijn team en de samenwer-
king met vele organisaties in Neder-
land en daarbuiten. 

Knooppunt
Water Alliance vormt samen met 
wetenschappelijk onderzoeksinstituut 
Wetsus, kennis- en innovatiecentrum 
CEW, het CiV Water en het Water-
applicatiecentrum de WaterCampus 
in Leeuwarden, het knooppunt van de 
Nederlandse innovatieve watertech-
nologiesector. Als businesscompo-
nent verbindt Water Alliance in deze 
innovatieketen vooral de watertechno-
logiebedrijven met de markt, conform 
de opdracht waarmee Hein Molen-
kamp 10 jaar geleden van start ging. 
Molenkamp: “Het was een grote 
zoektocht: wat werkt wel en wat niet? 

De afgelopen jaren zijn er vele succes-
volle bijeenkomsten en evenementen 
georganiseerd. Belangrijke plaats 
heeft naast branding van de sector 
ook business development. We zijn 
uitgegroeid tot een laagdrempelig 
business georiënteerd netwerk met 
veel dynamiek en een cross sectorale 
opzet met watertechnologie als cru-
ciale factor. De samenwerking tussen 
overheden, onderzoek en bedrijven 
jaagt de innovatie aan en biedt star-
ters en mkb-bedrijven kansen om hun 
business cases te ontwikkelen en hun 
export te versterken. Van regionaal, 
naar landelijk en internationaal.”
Inmiddels is de WaterCampus in 
Leeuwarden uitgegroeid tot de Euro-
pese Water Technology Hub, die 
samenwerking zoekt met water tech 
hubs over de hele wereld. De inter-
nationale verbinding vergroot de 
kansen voor de Nederlandse water-
technologiebedrijven om over de 
grens nieuwe duurzame technologie 
succesvol op de markt te brengen, 
voor veel bedrijven een must. 
Op de European Water Technology 
Week vorig jaar in Leeuwarden 
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De genomineerden en winnaar 
van de WIS Award 2018 TIEN JAAR WATER ALLIANCE: 

LET’S CELEBRATE



 49
Powered by Water Alliance

NEW BUSINESS

waren hubs uit Singapore, Amerika, 
 China, Israël en Zuid-Korea te gast. 
Ze tekenden een overeenkomst voor 
samenwerking met de Water Alliance. 
Op de Aquatech dit jaar in Amsterdam 
was er in het Holland Innovation Park 
van Water Alliance ruimte voor de zes 
Global Water Tech Hubs. De koppeling 
van internationale vraag en aanbod, 
marketing en matchmaking helpt de 
leden succesvol te zijn. Een sterk net-
werk helpt daarbij. En er is nog veel te 
doen voor de Nederlandse Watertech-
nologie sector op wereldschaal, zegt 
Molenkamp.

WIS Award
De viering van 10 jaar Water Alliance 
is de viering van de internationale 
groei van de Nederlandse watertech-
nologiesector. ‘Let’s Celebrate’ start 
in januari in Leeuwarden en wordt 
in september tijdens de EWTW 2020 
voortgezet.
WaterLink 2020 wordt een inspire-
rend programma met interactieve 
sessies, boeiende sprekers en ruime 
netwerkmogelijkheden. Tijdens het 
evenement worden ook de voorron-
des van de Water Alliance Innovation 
Stimulation Award gehouden. De WIS 
Award biedt innovatieve Nederlandse 
watertechnologie een podium. Focus 

bij de prijs ligt op de marktkansen van 
de innovatie.
Tijdens WaterLink presenteren de 
deelnemers hun innovatie voor de 
eerste keer voor een volle zaal en dat 
is doorgaans ‘een feestelijke karavaan 
van slimme ideeën en gezonde onder-
nemersambitie’.
De finale heeft tijdens de EWTW2020 
in september plaats. Winnen van 
de award geeft bedrijven een boost. 
Naast een marketing-ondersteunings-
pakket twv. 10.000 Euro zijn er de 
spotlights, een kickstart voor verdere 
groei. Deelname alleen genereert al 
aandacht. “Het is best lastig als je bij 
waterbeheerders aanklopt met een 
nieuw product en ze kennen je niet. 
Door deelname aan de WIS Award 
hebben we ineens veel naamsbekend-
heid gekregen en daardoor is het veel 
makkelijker geworden om contact te 
leggen met onze potentiële klanten”, 
zei Hans Wouters, CEO van BlueLeg 
Monitor, in 2014 nadat hij de allereer-
ste WIS Award had gewonnen.
De winnaar van vorig jaar, Hydraloop, 
timmert inmiddels internationaal 
flink aan de weg met het innovatieve 
in-huis waterrecyclingsysteem dat 
douche-, bad- en wasmachinewater 
opvangt, reinigt en desinfecteert. In 
2017 werd het waterrecyclingsysteem 

gelanceerd, een jaar later won het 
bedrijf de WIS Award. “Ik heb hier 
heb geen woorden voor”, zei sales- 
en marketingdirector Sabine Stuiver 
meteen na het winnen van de award. 
“Ik sta nog te trillen. We hebben hier 
zo hard aan gewerkt. We zijn hartstik-
ke ambitieus en dit is een geweldige 
steun in de rug.” Inmiddels zijn ze 
actief in vele landen zowel binnen 

 Europa, maar ook in Dubai, Zuid-  
Afrika en oa Noord-Amerika.
Andere winnaars van de prestigieuze 
prijs in de afgelopen jaren oa.: Wafilin 
Systems met de innovatie ‘Concentra-
ting Milk’ (2017) en Fleet Cleaner met 
de schoonmaakrobot (2016). 

WaterLink is het netwerkevenement 
voor de Nederlandse watertechnolo-
giesector. Maar kennisdelen speelt ook 
een belangrijke rol.
Naast een uitgebreid plenair program-
ma kent WaterLink 2020 in het WTC in 
Leeuwarden zes afzonderlijke kennis-
sessies. 
De thema’s voor deze sessies zijn: 
Klimaatadaptieve steden, kansen voor 
watertechnologie; Go International;  
Uw idee naar de markt brengen. Hoe 
kunnen demosites dit proces versnel-
len?; H2O Digital; Let’s celebrate mar-
keting; Medicijnen in water: voor  
of tegen hoofdpijn?

WATERLINK: NETWERKEN 
ÉN KENNISDELEN

Hein Molenkamp tekent op de EWTW de 
overenkomst tussen Water tech Hubs uit 
de hele wereld
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Het medicijngebruik  
in Nederland blijft 
groeien. Hoe kunnen 
we voorkomen dat res-
ten ervan de kwaliteit 
van ons oppervlakte-
water en drinkwater 
aantasten? Waterschap 
Aa en Maas heeft dit 
voor vier stofgroepen 
uitgewerkt.

Er is niet één veroorzaker van het groeiende probleem met medicijnresten in het opper-
vlaktewater, en ook niet niet één oplossing. Er is een aanpak nodig op verschillende schaal-
niveaus, in en buiten de waterketen: samenwerking tussen overheden, zorgsector, bedrij-
ven en burgers. In ‘Schone Maaswaterketen’ werken waterpartners in het Nederlandse 
Maasstroomgebied samen om te bepalen welke interventie het meeste oplevert. Landelijke 
hotspotanalyse en eigen metingen maken duidelijk dat ook enkele rwzi’s van Aa en Maas in 
aanmerking komen voor een aanvullende zuiveringsstap om medicijnresten te verwijderen.

We meten en weten nog lang niet alles
Over de effecten van medicijnresten op de (oppervlakte)waterkwaliteit is nog weinig 
bekend. Medicijnresten zijn niet genormeerd en worden door de waterschappen niet 
 standaard gemonitord. Ook zijn de technische mogelijkheden beperkt: er zijn in  Nederland 
 ongeveer tweeduizend werkzame stoffen toegelaten, voor slechts circa tweehonderd 
 hiervan zijn er analysetechnieken beschikbaar. Er zijn op dit moment slechts drieëntwintig 
door het RIVM verzamelde PNEC’s (PNEC = Predicted No Effect Concentration) beschikbaar. 
Maar meer dan een grove indicatie voor effect op ecologie geven die niet. 

Aa en Maas
Benedenstrooms van de zuiveringen van Aa en Maas zijn tien medicijnresten in  relatief 
hoge concentraties aanwezig in het oppervlaktewater. Vijf hiervan worden ook, ver 
 benedenstrooms, aangetroffen bij de innamepunten voor drinkwater. Het gaat daar om 
concentraties tot wel twintig maal de door drinkwaterbedrijven gehanteerde signalerings-
waarde (0,1 µg/l). 
Hoe erg is dit? Geneesmiddelen in het water betekenen niet per se risico’s voor waterleven 
of drinkwater. Toch is er een aantal stofgroepen waar we ons zorgen over moeten maken. 
Zie de tabel.

Bronaanpak of end of pipe?
Er zijn twee manieren om medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen: bronaanpak 
(voorkomen dat ze in het afvalwater komen) en aanvullende zuivering op de rwzi (end of 
pipe). Het is echter een illusie te denken dat een rwzi alle medicijnresten kan verwijderen. 
Daarvoor is een combinatie van technieken nodig, die nog lang niet allemaal full scale 

MEDICIJNRESTEN IN WATER: 
HOE PAKKEN WE DAT AAN?  
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operationeel zijn, laat staan betaalbaar. Beter is zoveel 
mogelijk in te zetten op aanpak aan de bron, aangevuld met 
extra zuiveringsstappen van het afvalwater als het echt niet 
anders kan. 
Aa en Maas onderzocht voor voorbeeldstoffen van vier 
medicijngroepen (antibiotica, pijnstillers, diabetesmedi-
cijnen en bloeddrukverlagers) welke combinatie van bron- 
en end-of-pipe-maatregelen het meest effectief is in het 
bereiken van reducties.

Antibiotica
Vanwege groeiende resistentie worden antibiotica tegen-
woordig al zo min mogelijk voorgeschreven. Met voorlich-
ting bij artsen, apothekers en patiënten valt hooguit nog 
kleine winst nog te behalen. 
Zuivering van afvalwater is voorlopig de aangewezen 
methode, lokaal (antibiotica zijn voor 28-50% afkomstig uit 
ziekenhuizen) of op de rwzi. Het verwijderingsrendement 
van een traditionele (biologische) zuivering is te laag, en 
ook adsorptie aan actieve kool is onvoldoende effectief.  
Met oxidatieve technieken lijkt wel verwijdering tot be-
neden de PNEC mogelijk, zo laten experimenten op rwzi 
Aarle-Rixtel zien. 

Pijnstillers (Diclofenac)
Diclofenac (pillen of zalf) staat in de top-3 van meest 
uitgegeven medicijnen bij apotheken. Bovendien wordt de 
stof veel verkocht bij drogisterijen. Van de zalf wordt maar 
maximaal 10 procent daadwerkelijk opgenomen in het 
lichaam, de rest verdwijnt snel door zweten en douchen 
of trekt in kleding. Voorlichting over doelmatig gebruik of 
alternatieven is dus nuttig. Ook het afvangen van diclo-
fenac in de wc via een adsorbens wordt onderzocht (KWR, 
STOWA).
In de rwzi wordt diclofenac matig afgebroken. Aanvullende 
(oxidatieve) technieken zijn nodig voor afbraak tot onder 
de PNEC. Bronaanpak van diclofenac (dat vaak boven de 
toxiciteitsnorm komt) is dus zeker voorlopig  belangrijk om 
de waterkwaliteit te beschermen.

Diabetesmedicijnen (metformine)
Diabetes type 2 ontstaat door een samenspel van leefstijl 
en erfelijke aanleg en is daarmee deels te voorkomen. 
Noord-Brabant werkt daaraan met het ontwikkelen van 
zogenaamde ‘Vitale Zones’. Hierbij zet een coalitie van 
overheden, zorgorganisaties, bedrijven en waterpartijen in 

op meerdere aspecten van een gezonde leefomgeving en 
leefstijl. 
In de zuivering is metformine biologisch goed afbreekbaar 
(> 95 procent). In het influent is de hoeveelheid metformine 
echter zo groot, dat zelfs met dit hoge zuiveringsrende-
ment nog altijd metformine in het oppervlaktewater én bij 
drinkwaterinnamepunten aangetroffen wordt. Naast aan-
vullende zuiveringstechnieken is bronaanpak noodzakelijk.

Bloeddrukverlagers (valsartan)
De huidige biologische zuivering verwijdert valsartan voor 
circa 85 procent. Met aanvullende technieken wordt dit 
nog iets verbeterd. Valsartan leent zich voor een combi-
natie van bronaanpak (stimuleren van gezonde leefstijl) in 
 combinatie met aanvullende zuivering van afvalwater.
Samengevat kunnen we zeggen dat kansen voor bron-  
aanpak of voldoende zuiveringsrendementen verschillen 
per stof. Daarmee verschilt het ook per stof wat de slimste 
mix is van bronaanpak en zuivering.

Janneke Snijders, Marlies Kampschreur, Wim van der 
Hulst en Maarten Nederlof (waterschap Aa en Maas)

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
Waterschap Aa en Maas heeft voor vier (stof)groepen 
van medicijnen uitgewerkt hoe een combinatie van 
bron aanpak en aanvullend zuiveren van afvalwater kan 
bijdragen aan het verminderen van de concentraties 
medicijnresten in oppervlaktewater. Dit biedt concreet 
handelingsperspectief voor een brede samenwerking met 
partners in de waterketen en de zorg. 

WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR
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In Aa en Maas benedenstrooms van rwzi’s in 
oppervlaktewater aangetroffen medicijnresten waarvoor 
effecten verwacht worden op ecologie (vis) of drinkwater 

(kraantje) (PNEC = Predicted No Effect Concentration)
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Na het extreem  droge 
2018, overwegen 
 diverse partijen maat-
regelen te nemen 
om de effecten van 
 droogte in de toekomst 
te beperken. De vraag 
is echter of de baten 
van de  maatregelen 
 opwegen tegen de 
kosten. De risicobe-
nadering voor droogte 
die de afgelopen jaren 
is ontwikkeld biedt 
 inzicht.  

Met een risicobenadering bekijk je de kans op droogte én de gevolgen ervan voor de 
 maatschappij. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar neerslagtekort, maar ook naar 
 afvoertekort en het verloop in de tijd. Wat voor impact hebben die aspecten op de belang-
rijkste watergebruikers? Met de benadering kan het droogterisico in de huidige situatie en 
de toekomst worden bepaald, maar ook het droogterisico mét en zonder maatregelen.  
De risicobenadering is hierdoor zeer geschikt als basis voor een maatschappelijke kosten-  
batenanalyse.

Onderzoek economische effecten
Voor droogte was toepassing van een risicobenadering tot een paar jaar geleden nog 
niet mogelijk, onder meer door een gebrek aan kennis over de economische effecten van 
droogte. Hier is de afgelopen vier jaar aan gewerkt in twee grote projecten: het Europese 
onderzoeksprogramma IMPREX (IMproving PRedictions and management of hydrological 
EXtremes) en het Deltaprogramma Zoetwater. 
Voor het eerst is de hele ‘trein’ van meteorologie via hydrologie naar economische effecten 
doorlopen in de context van een aantal actuele beleidsvragen ten aanzien van het omgaan 
met droogte. Hieruit blijkt dat een risicobenadering voor droogte mogelijk is en meerwaar-
de biedt in een beleidsproces.

Stappen in de risicobenadering
Bij de risicobenadering brengen alle betrokken watergebruikers en -beheerders de 
 mogelijke gevolgen van droogte in beeld aan de hand van de volgende vijf stappen:
1. Bepalen doel en afbakening
2. Potentiele effecten van droogte en maatregelen identificeren
3. Doorrekenen langjarige neerslag- en afvoerreeks met hydrologisch model
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4. Doorrekenen fysieke en economische effecten met 
effectmodules

5. Resultaten analyseren en duiden, eventueel gebruik in 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

De geografische afbakening van de analyse is essentieel 
om het juiste instrumentarium te kiezen. Gebruik je bij-
voorbeeld het regionaal grondwatermodel of het Nationaal 
Water Model? Tijdens de tweede stap wordt vaak zicht-
baar wat de grootste effecten zijn en waar tegengestelde 
belangen zijn of kunnen ontstaan. De derde en vierde stap 
bestaan uit het berekenen van het hydrologisch effect met 
een hydrologisch model op basis van meteorologische en 
afvoergegevens en daarna het doorvertalen naar economi-
sche effecten.
Om een eerste selectie van kansrijke maatregelen te 
maken is een vereenvoudigd instrumentarium, waarbij de 
hydrologische en economische effecten op een  eenvoudige 
(en snelle) manier worden berekend, vaak voldoende. 
Een andere mogelijkheid hiervoor is kwalitatieve inschat-
ting op basis van expertbeoordeling. De laatste stap is 
het  analyseren en duiden van de resultaten samen met 
de  belanghebbenden. De resultaten geven inzicht in het 
droogterisico, zowel in extremen als het gemiddelde, per 
gebied en per gebruiksfunctie. 

Casestudies
De uitgevoerde casestudies laten interessante resultaten 
zien. Zo dacht men in het stroomgebied Berkel in Overijssel 
dat de gebruiksfuncties natuur, drinkwater en landbouw 
grote tegengestelde belangen zouden hebben. Na de 
 analyse bleek echter dat de landbouw de enige functie is 
waarop maatregelen significant effect hebben. De drink-
watervoorziening en de waterkwaliteit werden niet negatief 
beïnvloed door de maatregelen. 
Dankzij de risicobenadering voor droogte gaat het gesprek 
nu over maatschappelijke impact in plaats van een kuub 
water meer of minder op een bepaalde plek. De risicobena-
dering rationaliseert effecten door ze te concretiseren en 
te kwantificeren. 
Daarnaast heeft het onderzoek meer inzicht opgeleverd in 
de kans op extreme droogte. Door persistentie in het sys-
teem blijkt de kans op langdurige droogte, zoals in 1976 en 
2018, groter dan eerder gedacht. Om stresstesten mogelijk 
te maken is daarom een synthetische reeks van meteo-

rologie en rivierafvoeren ontwikkeld, die rekening houdt 
met de persistentie. Hiermee kunnen extreme droogtes 
worden gesimuleerd die niet eerder zijn voorgekomen, 
maar die wel plausibel zijn en die mogelijk tot grotere ge-
volgen zouden leiden dan bijvoorbeeld 1976 of 2018. 

Aanbevelingen
Voor de verdere ontwikkeling van de droogte risicobena-
dering bevelen we het volgende aan:
1. Definieer plausibele droogtegebeurtenissen die nog niet 

eerder zijn voorgekomen en voer daarmee een stress-
test uit van het systeem. 

2. Onderzoek de effecten van meerjarige droogte. 
3. Ontwikkel regionale modellen verder waarin grond- en 

oppervlaktewater gekoppeld zijn en waarin droogte-
maatregelen gemodelleerd kunnen worden. 

4. Ook de effectmodules moeten verder worden ontwik-
keld. Die zijn namelijk nog niet gevalideerd en over 
natuureffecten is nog te weinig bekend. 

5. Onderzoek het adaptatiegedrag van watergebruikers.

Femke Schasfoort, Marjolein Mens, Joost Delsman,  
Marnix van der Vat (Deltares), Susanne Groot (HKV),  
Saskia van Vuren (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
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een risicobena-
dering voor droogte, waarmee inzichtelijk gemaakt kan 
worden tegen welke droogte we bestand zijn en welke 
maatregelen effectief zijn tegen welke kosten. Uit case-
studies blijkt dat de gevolgen van droogte soms anders 
worden ingeschat en dat een analyse op basis van de 
risicobenadering helpt om dit beeld aan te scherpen. Wel 
is het nodig de modellen en effectmodules nog verder te 
ontwikkelen voor met name regionale toepassingen. 

WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR
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Eerst eruit, dan weer erin - reminerali-
satie van RO-permeaat
Omdat bij omgekeerde osmose voor 
drinkwaterzuivering nagenoeg alle stoffen 
uit het water worden verwijderd, is remi-
neralisatie nodig. Kationwisseling (CIEX) 
kan worden gebruikt om het RO-proces 
efficiënter te maken.
Wolter Siegers (KWR Water Research Institute), 
Almohanad Abusultan  (Universiteit  Twente), 
Menno van Leenen (Oasen), Gerard van 
 Houwelingen (RoyalHaskoningDHV), Walter van 
der Meer (Oasen, Universiteit Twente)

Verkleinen van de onzekerheid in 
huidig waterbeleid met historische 
 overstromingen 
Overstromingsfrequentiecurves, die wor-
den gebruikt om waterkeringen te ontwer-
pen, worden gebaseerd op relatief korte 
datasets van jaarlijks gemeten maximale 
afvoeren. Door de datareeks uit te breiden 
met historische overstromingen kan een 
overstromingsfrequentieanalyse uitge-
voerd worden met minder onzekerheid.
Anouk Bomers (Universiteit Twente), Ralph 
Schielen (Rijkswaterstaat en Universiteit 
 Twente, nu Rijkswaterstaat en TU Delft), 
 Suzanne Hulscher (Universiteit Twente)

Zuivering van oppervlaktewater met 
minimale voorbehandeling
‘1-step volstroom omgekeerde osmose’ 
moet drinkwaterzuivering gebaseerd 
op één processtap mogelijk maken. De 
haalbaarheid van dit concept is getest 
op oppervlaktewater. Daarnaast is het 
concept in een technisch/economische 
haalbaarheidsstudie vergeleken met het 
conventionele UF-RO-scenario.
Danny Harmsen, Emile Cornelissen, (KWR 
 Water Research Institute),  Peter Wessels, 
Walter van der Meer (Oasen)

Medicijnresten in oppervlaktewater: 
 minder lozen waar het kan, zuiveren  
waar het moet 
Waterschap Aa en Maas heeft voor vier 
(stof)groepen van medicijnen uitgewerkt 
hoe een combinatie van bronaanpak en 
aanvullend zuiveren van afvalwater kan 
bijdragen aan het verminderen van de 
concentraties medicijnresten in opper-
vlaktewater. Dit biedt concreet handelings-
perspectief voor een brede samenwerking 
met partners in de waterketen en de zorg.
Janneke Snijders, Marlies Kampschreur,  
Wim van der Hulst en Maarten Nederlof (water-
schap Aa en Maas)

Uitdagingen bij een stresstest voor 
 langdurige neerslag
Waterschap Vechtstromen heeft een 
poging gedaan om de stress in beeld te 
brengen die ontstaat door regionale water-
overlast. In het stedelijk gebied ontstaan 
bij langdurige buien geen problemen 
omdat de riolering makkelijk de neerslag 
van 2,8 mm per uur kan verwerken. In 
het landelijk gebied ontstonden ook geen 
problemen omdat het water grotendeels 
in het oppervlaktewatersysteem geborgen 
kan worden.
Simon Troost (’t Salland, voorheen Aveco 
de Bondt), Jan Arie van Berkum (gemeente 
 Harderberg, gemeente Ommen), Jeroen van  
der Scheer (waterschap Vechtstromen)

Effecten van maaien op fauna in 
 Brabantse waterlopen
Het was tot dusverre onduidelijk hoeveel 
fauna er in het maaisel zitten en hoeveel 
kruipende fauna daar daadwerkelijk uit 
ontsnappen. Waterschap Aa en Maas en 
de HAS Hogeschool Den Bosch hebben 
een verkennend onderzoek gedaan om 
een beeld te krijgen van het effect van het 

direct afvoeren van maaisel op fauna.
Sharon van Rossum (MLG, waterschap De 
 Dommel), Paul Hendriks (waterschap Hunze  
en Aa’s) en Bart Brugmans (waterschap Aa  
en Maas)

Kalkafzettendheid van drinkwater 
 effectief verlaagd door ontbuffering
Ontbufferen blijkt een relatief eenvoudige 
en zeer effectieve techniek om de kalk-
afzettendeid van drinkwater te verlagen. 
Het is drie tot vier keer goedkoper dan ont-
harden, terwijl de extra CO2-uitstoot van 
beide technieken vergelijkbaar is.
Weren de Vet, Alex Roling, Hans Broeren (WML)

Risicobenadering voor droogte: lessen  
uit 4 jaar onderzoek
De afgelopen jaren is een risicobenade-
ring voor droogte ontwikkeld. Hiermee is 
invulling gegeven aan de wens om net als 
voor waterveiligheid, ook voor zoetwater-
voorziening beslissingen te baseren op 
informatie over het risico.
Femke Schasfoort, Marjolein Mens, Joost 
 Delsman, Marnix van der Vat (Deltares), 
 Susanne Groot (HKV), Saskia van Vuren 
 (Rijkswaterstaat)

 

h2owaternetwerk.nl

Meer weten?
Kijk op 
de website
van H2O!

Naast vakblad H2O is er een complete 
website met het meest actuele  (water)
nieuws, watervacatures en H2O- 
vak artikelen, voor wie de verdieping 
zoekt. Deze H2O- vakartikelen zijn 
geschreven door waterprofessionals. 
Op deze pagina een overzicht van de 
meest recente artikelen die op de site 
www.h2o-waternetwerk.nl zijn 
 verschenen.

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
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KNW-activiteiten
 
Meer info en aanmelden: 
www.h2owaternetwerk.nl 
tenzij anders vermeld. 

12 DECEMBER, UTRECHT
Waterinnovatiefestival, zie ook www.uvw.nl

10 JANUARI, DELFT
Slim omgaan met wisselvalligheid - 
72e Vakantiecursus. Info en aanmelden: 
www.tud-vakantiecursus.nl

6 FEBRUARI, UTRECHT
KNW-café: Gedoogplichten voor water-
beheer

6 FEBRUARI, UTRECHT
Rioneddag: www.riool.net/rioneddag

12 MAART, EINDHOVEN
Calamiteiten in persleidingen – het lek 
boven water! (deel 2)

17-19 MAART, GORINCHEM
Aqua Nederland Vakbeurs

15 MEI, AMERSFOORT
Save the date: Waternetwerkdag, KNW 
voorjaarscongres

Wilt u een activiteit voor waterprofessio-
nals aanmelden voor de H2O-agenda? 
Mail dan naar: info@waternetwerk.nl
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NIEUWS UIT HET NETWERK VAN WATERPROFESSIONALS

Agenda@Waternetwerk

Gepiep, Gekraak, Geratel en Ge….
Dit waren de geluiden tijdens de 13e editie van de Fitterijwedstrijden op de Aqua-
tech in Amsterdam. Met de deelname van 60 teams vanuit alle waterbedrijven uit 
Nederland en teams uit Amerika en Engeland kunnen we de conclusie trekken dat 
het een geslaagd evenement is geweest. Geslaagd in alle opzichten voor zowel de 
deelnemers, sponsoren, organisatie en vrijwilligers.
Tijdens de wedstrijd worden de deelnemers beoordeeld op snelheid, kwaliteit, vak-
manschap en (veiligheids)regels. Een competitie organiseren met een World Cup erbij 
was dit jaar een extra dimensie. Jullie prestaties worden ook over de grenzen heen 
opgemerkt. De watersector was in alle opzichten goed vertegenwoordigd in de klassen 
van de leerlingen, directies, dames en heren.
Vanuit de organisatie hebben we voldoende complimenten en energie gekregen van 
alle deelnemers. Eenieder bedankt voor hun inzet op welk gebied dan ook. Wij kijken 
hierdoor weer uit naar de volgende editie in 2021. Noteer de datum alvast in je agenda: 
2-5 november 2021!
Margriet de Vries, Voorzitter Commissie Fitterijwedstrijden KNW

Winnaars Waternetwerk Scriptieprijs 2019 

Tijdens het KNW-congres op 29 november in Nijker werd de jaarlijks Waternetwerk 
Scriptieprijs uitgereikt. Dat leverde de volgende winnaars op:
Bachelor: 
1.How to determine the effects of flood waves on the temporal development of the  
   phreatic line in earth-fill dike bodies, Nick van der Voort UT
2.Verticale infiltratie in Utrecht, Kristian van der Lek HU
3.Slechter ontwaterbaar slib door efficiënter zuiveren? Daan Verwij VHL
Master:
1.Pumpin when the wind blows, Ties van der Heijden TUD
   Gedeelde 2e plaats voor Human interventions in river-estuary systems, Anna Kosters   
   TUD en Silenced Rivers, Juliette Eulderink TUD

 

Wil je spiegelen, sparren, jobshadowen? KNW matcht

Wil je buiten je directe werkomgeving een keer sparren met een meer seniore 
 (water)professional? Zoek je een klankbord voor je vragen over een volgende stap in 
je loopbaan? Zou je wel een keertje mee willen lopen met een specialist of manager? 
Wil je een paar vertrouwelijke gesprekken met een mentor? Afhankelijk van je vraag, 
gaat KNW op zoek voor jou naar de juiste match. Stuur een mail naar  
info@waternetwerk.nl en wij nemen contact met je op.

Het team van de Fitterijwedstrijden 2019 kijkt terug op een succesvolle week!
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