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We gaan verder waar we in 2020 bleven. Zeker, corona. Maar ook klimaatverandering.
Op de internationale klimaatadaptatietop, met Nederland als gastland, werd vorige
maand gewaarschuwd dat de aanpak van Covid-19 en de daaruit voortvloeiende mondiale
economische crisis klimaatadaptatie naar de achtergrond duwt.
Bestrijding van de beide crises vergt alle aandacht en extreem veel middelen. Voornaamste
slachtoffer: de ontwikkelingslanden. Ze zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen en hebben
de minste middelen (lees: geen) om weerbaar te worden tegen (nog meer) droogte, hitte,
extreme stortbuien en zeespiegelstijging. Na de crises, wacht de ramp.
Staat de adaptatie serieus onder druk, met de mitigatie is het een kwestie van stapjes maken.
De doelen staan ferm op papier, de weg ernaar toe is lang en vol obstakels. In deze H2O leest
u dat Rijkswaterstaat zandsuppleties langs de kust vanaf 2030 emissieloos wil uitvoeren. De
waterschappen zitten op hetzelfde spoor bij dijkversterkingen. De vraag is nu: hoe ga je naar
nul? U leest: ‘Slimmer ontwerpen, anders organiseren van het werk en andere brandstoffen.
Het telt allemaal op.’
Kleine stappen.
We zien het ook in andere dossiers. In 2027 moet de glastuinbouw ‘nagenoeg emissieloos’
zijn, geen bestrijdingsmiddelen meer in het oppervlaktewater. Nog zes jaar te gaan. Zijn we
er al bijna? H2O ging met controleurs op pad in kassenland van Delfland en u leest: ‘De tijd
van bewuste lozingen is zo goed als voorbij. Maar lozingen door onwetendheid, ongelukjes en
lekkages komen nog veel voor. Dat is onacceptabel.’
De waterkwaliteit verbetert, maar het gaat langzaam en om de dalende trend op weg
naar 2027 vast te houden moeten forse inspanningen worden gedaan met intensieve
meet-, controle-, en voorlichtingsprogramma’s. Dure procesbegeleiding op kosten van de
belastingbetaler.
Het gaat allemaal om gedrag en bewustzijn, wordt tussen de kassen opgetekend.
Gedragsverandering is een kwestie van lange adem en vraagt om een omzichtige aanpak,
want de zorgvuldig opgebouwde samenwerkingsrelatie is zomaar verstoord. Doch, zegt
hoogheemraad Marcel Belt: “De kosten zijn hoog en het waterschap kan dit niet blijven
betalen. We denken daarom na over aanvullende interventies.”
Kleine stappen, omzichtig zijn, tot uw dienst, maar de tijd dringt.
Bert Westenbrink
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Gevoel
voor
water
Mous Waterbeheer werkt dagelijks aan nieuwbouw, renovatie en onderhoud
van gemalen, sluizen en bruggen. Onze jarenlange ervaring en expertise in
telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek zetten
we in voor toonaangevende projecten door heel Nederland.
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Analysers voor:
pH/ORP, Ammonium, CZV, Nitraat,
Nitriet, opgelost zuurstof, fosfaat,
troebelheid en geleidbaarheid
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In Rivierklimaatpark
IJsselpoort komt
alles samen
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Emissieloze waterbouw.
Een dijk van een opgave

Grond waterstanden

In de Cloud

Serie 36XiW
niveausensor

ARC-1
3G / NB-IoT module

Johan van Veen zag zeespiegelstijging
al als grote bedreiging

Inhoud
En verder
13 IN THE PICTURE

Martijn van Wijngaarden: ‘Ik ben de spil tussen
projectleiding en uitvoering’

23 COLUMN

Ties Rijcken: Aanbevelingen voor de kabinetsformatie

ADT-1
LoRa module

24 HOOGSTANDJE

Proef op Vechtdijk: golven op gras

36 SCRIPTIEPRIJS

36
COLOFON

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

3G

4G

42 WATERWETENSCHAP

• Update bevestigt: medicijnresten zijn een risico voor
de waterkwaliteit

45 H2O ONLINE

• Zwitserse precisie: Nauwkeurigheid vanaf 0,05%FS TEB*

2G

• ‘Mbo-studenten verdienen ook erkenning’
• Slachtofferbepaling bij grootschalige overstromingen
• Klep-balgstuw meest geschikt voor de Maas

keller-holland.nl
kolibricloud.com

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: Eric Burgers, Loes Elshof, Mirjam
Jochemsen, Corien Lambregtse, Dorine van Kesteren, Hans Oerlemans,
Rens Nijholt, Ties Rijcken, Barbara Schilperoort, Nico van der Wel.
Bijdragen aan H2O Online: Hans Klip, Pauline van Kempen, Kees Jan van
Kesteren, Jaap Hoeve, Jan van den Berg
REDACTIEADVIESRAAD Astrid van Bragt-Schol, Matthijs van den Brink,
Erwin de Bruin, Alice Fermont, Roberta Hofman-Caris, Hans Gehrels,
Warry Meuleman, Johan van Mourik, Leon Korving, Jos Peters, Jan 
Roelsma, Joris Schaap, Peter Schipper, Marie-José van de Vondervoort,
Tea de Vries, Egbert Zaadstra
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

NR1 FEBRUARI 2021

47 WATERNETWERK

• Waternetwerk Scriptieprijzen – inzenden kan weer!
• Transitievaardigheden - serie webinars
• Leren moet je agenderen

7

L

8

Lodewijk van Nieuwenhuijze
wint opnieuw EO Wijersprijs

NOOIT MEER
WATERTEKORT
Neerslag vasthouden op de Sallandse
Heuvelrug? Met het team van De Eeuwige
Bron bedacht Lodewijk van Nieuwenhuijze een
grootschalig netwerk van landschappelijke
wadi’s. Eerder stond hij aan de wieg van
Plan Ooievaar, het concept waarvan de
ontwerpprincipes terug te vinden zijn in het
programma Ruimte voor de Rivier. Met beide
concepten won Van Nieuwenhuijze de EO
Wijersprijs, illustratief voor de impact van zijn
denkbeelden op het waterbeheer.

LODEWIJK VAN NIEUWENHUIJZE

D

e Sallandse Heuvelrug is voor de
waterhuishouding voor een groot
deel afhankelijk van de neerslag.
Doodzonde dus dat ieder jaar een
derde van dit water via de IJssel
naar de zee verdwijnt. Een belangrijke vraag in tijden van toenemende droogte
is dan ook hoe dit water beter kan worden
vastgehouden. “Vitens, dat actief is in dit gebied, gaf een aantal jaar geleden de concrete
aanzet om hierover na te denken. Het drinkwaterbedrijf wilde toe naar een duurzame
winningsstrategie voor de lange termijn.
Belangrijke voorwaarde was dat het grondwater zo schoon is, dat er geen nazuivering
meer hoeft plaats te vinden. Vitens haalt hier
namelijk al zijn drinkwater uit grondwater”,
zegt Van Nieuwenhuijze.
Van Nieuwenhuijze, zijn collega’s van H+N+S
Landschapsarchitecten en de specialisten
van Vitens en bureau Ruimtevolk bogen zich,
kortom, over een concept waarbij de run off
van neerslag én de emissie van meststoffen
worden teruggebracht naar nul. “We hebben
gezocht naar een vorm van positieve inter
actie tussen drinkwaterwinning en de partijen
op het maaiveld, naar een wederzijds belang
bij voldoende en schoon grondwater.”

De Eeuwige Bron maakt een einde aan
het watertekort.
“Ons plan voorziet in een netwerk van landschappelijke wadi’s – houtwadi’s – van circa
50 bij 25 meter breed op de flanken van de
Sallandse Heuvelrug. De sloten in het gebied
worden aangesloten op deze wadi’s, in een
soort ringen. Dat is de sleutel om te voor
komen dat de neerslag via de sloten wordt afgevoerd naar de IJssel. De wadi’s zorgen vervolgens dat het water wordt geïnfiltreerd en
opgeslagen in de zandige ondergrond. Naar
verwachting kan daarmee zo’n 46 miljoen
kubieke meter water worden o
 pgevangen.
40 miljoen kubieke meter daarvan zou >

TEKST DORINE VAN KESTEREN
FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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LODEWIJK VAN NIEUWENHUIJZE

bestemd kunnen worden
voor de drinkwatervoorziening; 8 keer zoveel als de
hoeveelheid die nu in het
gebied wordt gewonnen. De
overige 6 miljoen kubieke
meter kunnen de agrariërs
gebruiken om te sproeien.
Overigens is het goed om te
bedenken dat De Eeuwige
Bron ook potentie heeft
in andere ruggebieden in
Nederland, zoals de Veluwe,
de Utrechtse Heuvelrug en
de Hondsrug in Drenthe.
Ook daar kan de ondergrond veel beter worden
benut als accu voor grondwater.”

‘ Vernieuwend,
onderscheidend
en intelligent’

‘Vernieuwend, onderscheidend en intelligent’, zei de
jury van de EO Wijersprijs
over De Eeuwige Bron.
Klein lachje: “Ja, daar kan
je mee thuiskomen hè.”
Hij vervolgt: “H+N+S heeft
deze prijs al twee keer
eerder gewonnen. Met Plan
Ooievaar, een vernieuwende
visie op natuur- en waterbeheer in de uiterwaarden
van onze grote rivieren en
met ‘S3H-BTK’, een instrumentarium en routekaart
voor een energieneutrale
stedelijke regio in 2030. Ons
bureau is gespecialiseerd
in regionale planvorming;
ikzelf beweeg me vooral op
het snijvlak van land- en
waterinrichting. De kunst
is de vinger op de zere plek
van inrichtingsproblemen te
leggen en tegelijk in staat
te zijn de abstracte problematiek te vertalen in een
concreet handelingsperspectief. Ik vermoed dat dit
ons aardig lukt.”

Het plan staat of valt bij
schone landbouw. Wat
verstaat u daaronder?
“Dat alle toegediende
voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen direct door
de gewassen worden opgenomen en niet uitzakken
naar de ondergrond. Dat
kan met precisiebemesting.
Een andere manier om
uitspoeling te voorkomen,
is het gehalte aan organische stoffen in de bodem
verhogen. Daarom introduceren wij een ander soort
bemesting: compost in
plaats van mest. Dat maak
je door mest te mengen met
biomassa. En die biomassa
creëer je door de vegetatie
te oogsten die groeit in de
wadi’s. Daarmee worden de
wadi’s onderdeel van het
landbouwsysteem.”
Staat de landbouw hiervoor
open?
“Agrariërs worden zich er
steeds meer van bewust dat
watertekorten en bodemverarming een serieus
probleem aan het worden
zijn. Maar op het moment
dat zij alleen maar moeten
investeren, hun productie
moeten aanpassen of minder mogen bemesten, dan
leidt dat tot meer kosten
en minder opbrengst. De
Eeuwige Bron geeft hun
de kans zowel de kwaliteit van de bodem als hun
verdienvermogen op peil te
houden. De corridors van
wadi’s zijn geen bedreiging
voor de landbouw in het
gebied, maar de boeren
hebben juist belang bij het
goed functioneren daarvan.
NR1 FEBRUARI 2021

Want zij krijgen vervolgens
een deel van het geïnfiltreerde water weer terug
voor hun bedrijfsvoering
én met de biomassa die de
wadi’s opleveren, kunnen ze
compost ontwikkelen voor
de bemesting. Een belangrijke bouwsteen van het
plan is dus dat de boeren
medeverantwoordelijk zijn
voor de wadi’s.”

Wat is de winst voor de
natuur?
“De wadi’s vangen het
water ‘trapsgewijs’ op, van
hoog naar laag. Met elkaar
vormen zij een nieuw groen
netwerk: de houtwallen
van de 21ste eeuw. Het
overschot aan opgevangen
water dat niet in de grond
trekt, wordt vanuit de
laagste wadi’s weer naar
de hoger gelegen delen van
het gebied gepompt. Daar
krijgt het opnieuw de kans
om te infiltreren. Die gebieden worden dan natter, met
een grotere biodiversiteit tot
gevolg.”
En nu? Hoe komen we van
idee naar uitvoering?
“Experimenteren is de eerste stap. Dan denk ik aan
een pilot met een houtwadi.
Hoe bouw je zo’n wadi, hoe
groot moet die precies zijn,
hoe sluit je de sloten erop
aan, hoe snel gaat de infiltratie van de neerslag, welke vegetatie kan erop groeien, hoe kan je die oogsten?
Ik denk ook aan een pilot
met kringlooplandbouw in
een klein deelgebiedje. De
opdracht is dus een aantal
geïnteresseerde agrariërs
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en subsidiemogelijkheden
te vinden. Dat laatste is een
voorwaarde om de finan
ciële risico’s voor de deelnemers af te dekken.”

Wat verwacht u van
de overheid en het
waterschap?
“Het zou mooi zijn als de
provincie Overijssel en
waterschap Drents Overijsselse Delta het idee omarmen. Als zij de Sallandse
Heuvelrug aanwijzen als
experimenteergebied en
een status aparte geven,
dan kan bepaalde wet- en
regelgeving terzijde worden
geschoven. Dat is nodig
omdat de Eeuwige Bron het
hele watersysteem aanpast.
Daarnaast moeten er op
termijn afspraken komen
met de grondeigenaren in
het gebied, dat in totaal
zo’n 15.000 hectare groot
is. Op basis van een globale
berekening lijkt het erop dat
de boeren 10 tot 15 procent
van hun landbouwareaal
moeten inleveren om ruimte vrij te spelen voor het
wadinetwerk. Uiteindelijk
is de medewerking van álle
agrariërs nodig. Maar het
probleem is dat de ruil
verkaveling bij een aantal
van hen nog vers in het
geheugen zit. En zij voelen
er niets voor om op dezelfde
manier als in het verleden
hun positie als grondeigenaar te verliezen. Daarom
is het goed dat bureau
Ruimtevolk betrokken is bij
het project. Dat bureau legt
zich toe op de vertaalslag
van top-down naar bottomup. Dit zijn complexe >

‘ Ik hoop ook dat
het waar is wat
sommige mensen
zeggen: zoals
Plan Ooievaar
heeft geleid tot
een fundamenteel
andere inrichting
van het
rivierengebied,
zo zal De Eeuwige
Bron een
transitie in gang
zetten richting
een duurzaam
watersysteem’
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processen, die een zeer
zorgvuldige voorbereiding
en oog voor alle individuele
belangen vragen.”

Stel dat een of meerdere
grondeigenaren blijven
weigeren. Als het niet
goedschiks kan, dan maar
kwaadschiks?
“Onteigening is wettelijk
toegestaan als er een groot
maatschappelijk belang
mee wordt gediend. Het
inzicht dat er in Nederland
iets móet gebeuren op het
niveau van het watersysteem, begint onderhand
wel door te dringen. Anders
zorgen klimaatverandering,
verdroging en het wateren bodemgebruik van de
traditionele landbouw voor
grote problemen. Maar
begrijp me niet verkeerd,
onteigening is het laatste
middel, waar we zo lang
mogelijk vandaan moeten
zien te blijven.”
U stond in 1986 aan de
wieg van Plan Ooievaar.
Heeft dit de weg bereid
voor Ruimte voor de
Rivier?
“Plan Ooievaar was onze
inzending op de EO Wijers
prijsvraag hoe het Nederlandse rivierengebied weer
rivierengebied kon worden.
Een van onze conclusies
was dat overstromingen
essentieel zijn. Als meegevoerd zand en slib zich
afzetten in de uiterwaarden,
ontstaat vervolgens meer
variatie in begroeiing en
levende organismen. De
keerzijde is dat uiterwaar-

den die zich ontwikkelen
tot een begroeid en ruiger
landschap, meer weerstand
vormen tegen stromend
water. En weerstandsverhoging kan alleen als dit
tegelijkertijd gepaard gaat
met weerstandsverlaging
in de vorm van winterbedverbreding, maaiveld
verlagingen en de aanleg
van nevengeulen.
Dit zijn de belangrijkste
ontwerpprincipes geworden
voor Ruimte voor de Rivier,
waarbij de rivieren zijn
verbreed om hun afvoeren bergingscapaciteit te
vergroten en overstromingen tegen te gaan. Terugkijkend kan je zeggen dat
natuurontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van de uiterwaarden – de vertrekpunten van
Plan Ooievaar – de opmaat
hebben gevormd voor een
veel bredere en integralere
aanpak van de rivierver
ruiming. Dat heb ik destijds
nooit voorzien.”

Op jullie bedrijfswebsite
staat: ‘Lodewijk wil zijn
werk doen in de frontlinie
van het vakgebied.’ Wat
bedoelt u daarmee?
“Wij hebben H+N+S
opgericht in de tijd dat
de ontwerpinbreng bij de
herinrichting van natuur,
landschapsbeheer en
landbouw werd losgeknipt
van de rijksoverheid. Met
het bureau wilden we een
serieuze rol spelen in de
planvorming in Nederland
en de ontwikkeling van
het vak. Daarom hebben

we ingezet op het aantrekken van een diverse
en getalenteerde groep
landschapsarchitecten en
een goede samenwerking
met kennisinstituten. Plan
Ooievaar was een vliegwiel
voor veel andere projecten,
daar hebben we geluk mee
gehad.”

Hoe ziet uw agenda er
de komende tijd uit?
“Ik ben al enige tijd weg
uit het management van
H+N+S, maar nog wel
betrokken als adviseur.
Zo ben ik coördinerend
landschapsarchitect bij
een aantal grote gebiedsontwikkelingsprojecten.
Verder ben ik supervisor
bij de dijkprojecten van
Waterschap Limburg in de
noordelijke Maasvallei. Ook
hier geldt de dubbele doelstelling van Ruimte voor de
Rivier: hoogwaterveiligheid
én ruimtelijke kwaliteit. Het
waterschap heeft heel goed
door dat ze de veiligheidsopgave alleen voor elkaar
krijgen met commitment
van de omwonenden. Want,
even gechargeerd: met
dijkverhoging en -verzwaring ben je toch een soort
snelweg aan het aanleggen in de achtertuin van
mensen.
In het plan dat we nu aan
het uitvoeren zijn, OoijenWanssum, hebben we een
nieuw type dijk ontwikkeld:
de stijlranddijk. Die d
 ijken
zijn niet alleen veilig en
robuust, maar kunnen
ook veel beter ruimtelijk
worden ingepast. Ze nemen
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Lodewijk van Nieuwenhuijze
(1950) studeerde tuin- en
landschapsarchitectuur aan
de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen.
Tussen 1976 en 1990 werkte
hij als landschapsarchitect
bij Staatsbosbeheer. In 1990
richtte hij samen met Dick
Hamhuis en Dirk Sijmons
H+N+S Landschapsarchitecten op. Sinds zijn afscheid
als directeur in 2015 zet Van
Nieuwenhuijze zijn werkzaamheden voort als adviseur.

minder ruimte in beslag
en de ruimte die daardoor
vrijkomt, komt ten goede
aan natuur, wonen en landbouw.”

En uw ambities voor
De Eeuwige Bron?
“Graag wil ik het gedachtegoed van dit plan verder
krijgen. Op dit moment zijn
vooral Vitens, de provincie
en het waterschap aan
zet, maar ik hoop dat ons
bureau weer een rol krijgt
in de pilotfase. Ik hoop ook
dat het waar is wat sommige mensen zeggen: zoals
Plan Ooievaar heeft geleid
tot een fundamenteel
andere inrichting van het
rivierengebied, zo zal De
Eeuwige Bron een transitie
in gang zetten richting een
duurzaam watersysteem.”•

‘IK BEN DE
SPIL TUSSEN
PROJECTLEIDING
EN UITVOERING’

Martijn van Wijngaarden (29),
werkvoorbereider bij Volker Staal
en Funderingen (VSF)
Locatie: Zeesluis IJmuiden

WIE
Hij groeide op in Papendrecht, aan
de Merwede. Van jongs af aan bracht
hij vele vakanties door op de zeilboot
van zijn ouders. Met het hele gezin
varen in de Zeeuwse wateren, langs de
Hollandse kust, langs de stormvloedkeringen, via sluizen, onder bruggen
door. “Tijdens die vakanties is mijn belangstelling voor weg- en waterbouwkunde ontstaan”, daarvan is Martijn van
Wijngaarden overtuigd. Van zijn studie
in Delft kreeg hij geen moment spijt.
Na stages bij Boskalis en Deltares,
studeerde hij af binnen de vakgroep
geotechniek, op een fundering voor een
offshore windmolen. Drie jaar geleden
begon hij als trainee bij Volker Staal en
Funderingen (VSF) om in verschillende
functies ervaring op te doen. Inmiddels
is hij er als werkvoorbereider in dienst.

TEKST BARBARA SCHILPEROORT

WAAR

reservedeur passen, voor het geval
een sluisdeur wordt aangevaren of
anderszins beschadigd raakt. Tot
in de wijde omtrek ligt het gebied
rond het Noordzeekanaal meters
beneden NAP. Dat moet beschermd
tegen eventuele overstromingen.Tot
Amsterdam aan toe.”

Bij de nieuwe Zeesluis IJmuiden in
wording. “Taak van VSF was het afzinken van twee grote caissons, enorme
betonnen bakken die fungeren als
bouwkuip waarin de sluisdeuren
geplaatst worden. Een uitdaging,
want een van beide caissons is qua
oppervlakte de grootste ter wereld.
Daarin moet namelijk ook een

“De caissons zijn op maaiveldhoogte gebouwd. Door de grond eronder
weg te baggeren, hebben we ze
laten afzinken tot een diepte van
ongeveer vijfentwintig meter onder
maaiveld. Precisiewerk, want voor
eventuele scheefstand zijn hele lage
toleranties opgesteld. Als werkvoor
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YOUNG WATERPROFESSIONALS

‘Plan Ooievaar was een vliegwiel’

bereider ben ik betrokken bij de
volledige uitvoering: opstellen van
plannen en planningen, contacten
met collega-aannemers, inkoop van
materieel en materialen, bewaken van
de begroting. Ik ben de spil tussen
projectleiding en uitvoering. Ook op
locatie. Want je moet meteen kunnen
bijsturen wanneer het anders loopt
dan tevoren is bedacht. We hebben
met een hele ploeg, inclusief de uitvoerders en de mannen buiten, vlakbij
gebivakkeerd.
In Wijk aan Zee, onder de rook van
Tata Steel. We werkten in ploegendiensten, zo ontstond wel een enorm
saamhorigheidsgevoel.”

(TOEKOMST)DROOM
“Dit was een spectaculaire klus in een
groot, jarenlang durend project. Tot
45 meter diepte voerden we ook andere werken uit. Vaak zijn we vanaf het
begin bij een project betrokken, omdat
veel constructies in de ondergrond
worden gemaakt. Complex én interes
sant. Er is veel werk voorhanden,
zowel in nieuwbouw als in onderhoud.
Die combinatie van funderingstechniek en waterbouw spreekt mij wel
aan. Voorlopig ben ik hier nog niet
uitgeleerd.”•
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DE LANGE MARS
NAAR SCHOON WATER
IN DE GLAZEN STAD

G

In 2027 moet de glastuinbouw ‘nagenoeg emissieloos’ zijn.
Met een intensieve begeleiding van tuinders willen het
Hoogheemraadschap van Delfland, de omgevingsdienst en
de branche de waterkwaliteit op orde krijgen. Hoe staat het
ervoor? Op pad in de glazen stad.

SCHOON WATER IN DE GLAZEN STAD

Robbert Ballings

Marcel Belt

TEKST LOES ELSHOF | BEELD ROBBERT FRANK HAGENS (HOLLANDSE HOOGTE)

H

et politiebureau in Naaldwijk is het
vertrekpunt voor een verkenning
van het Boezemgebied IV, Olieblok
genaamd, in het Westland. Dit gebied telt 44 tuindersbedrijven. Het
Olieblok is een van de laatste deelgebieden in Delfland die worden onderworpen
aan een ‘gebiedsgerichte aanpak’. Het doel is
om de ongewenste emissies vanuit de kassen
naar het oppervlaktewater terug te dringen.
Uiterlijk in 2027 moet het gebied voldoen aan
de ecologische eisen van de Kaderrichtlijn
Water voor schoon en gezond water. Zover is
het nog niet.
De zon schijnt volop. “Een goede dag om
de kwaliteit van het water te meten, want
regen verdunt de uitslagen”, zegt toezichthouder Robbert Ballings van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ballings rijdt met
waterbestuurder Marcel Belt over de rechte
polderweg met aan weerszijden eindeloze
kassen waartussen woonhuizen lijken te
zijn geplakt, afgewisseld met kaarsrechte
slootjes. Voor de kassen liggen geasfalteerde
terreinen, goed bezet met auto’s en vracht
wagens, maar geen mens is te zien in de
glazen stad. Kassen worden omzoomd met
frisse strookjes gras, soms opgevrolijkt met
pony’s of kippen. Een bescheiden hint naar
‘echte’ natuur die hier ontbreekt. “Westlanders houden van diertjes”, zegt Ballings.
In de sloten en vaarten van de glastuinbouw-

Erik Groen

gebieden in Delfland meten vaste sensoren
de waterkwaliteit op meststoffen. Daarnaast
laat het hoogheemraadschap maandelijks
watermonsters onderzoeken op temperatuur, zuurstof, pH, geleidbaarheid (EC) en
doorzicht. Bovendien worden de monsters
maandelijks onderzocht op ruim 170 verschillende chemische stoffen. De waterkwaliteit in
het verstedelijkte Delfland is de a
 fgelopen decennia verbeterd. Maar uit jaarlijkse rapportages blijkt dat deze nog niet goed is. Overschrijdingen zorgen voor groen, zuurstofloos,
stinkend en giftig water. Delfland kampt
onder meer met overdadig kroos en blauwalg.
Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater
zijn schadelijk voor de organismen en leiden
tot een verlies aan waterleven en biodiversiteit en zijn slecht voor de kwaliteit van het
zwemwater.
Onwetendheid en ongelukjes
In de kas is overal water, zoals gietwater,
spoelwater, condenswater en drainwater
(gietwater dat niet door planten wordt
opgenomen). Te hoge nitraatwaarden in het
oppervlaktewater zijn een indicatie dat ergens
te nitraatrijk drainwater lekt of is geloosd. Dit
water bevat waarschijnlijk ook bestrijdingsmiddelen. Tot 10 jaar geleden kwamen illegale lozingen van kaswater veel voor, waarbij
’s nachts nogal eens de kraan naar de sloot
openging. Tussen 2011 en 2013 zijn daarom >

Arthur van den Berg

‘ Voor veel tuinders is het
een eyeopener: zo kan
het niet langer’
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SCHOON WATER IN DE GLAZEN STAD
‘ We zetten nu vaker ‘local heroes’ in, jonge ondernemers
die het verhaal vertellen aan hun collega’s’

Grafiek met overzicht aangetroffen
bestrijdingsmiddelen boven de norm sinds 2013.
Het verloop van de gemiddelde concentratie van
bestrijdingsmiddelen in het glastuinbouwgebied
(rood), boezem waar het water samenkomt
(blauw) en referentielocaties welke niet onder
invloed van de glastuinbouw staan (groen).
PI = Prestatie Indicator die elk jaar iets strenger
wordt (Bron: Waterkwaliteitsrapportage 2019 Delfland)

op aandringen van Delfland alle
glastuinders in het Westland aangesloten op riolering. Bovendien kregen
tuinders de plicht om zoveel mogelijk
water te zuiveren en te hergebruiken
op eigen terrein. Dit wordt meestal
eerst in silo’s of naast de kas opgeslagen. Ondanks de vele, kostbare
maatregelen stagneerde in 2014 de
verbetering van de waterkwaliteit.“De
tijd van bewuste lozingen is zo goed als
voorbij. Maar lozingen door onwetendheid, ongelukjes en lekkages komen
nog veel voor. Dat is onacceptabel”,
concludeert Marcel Belt, die als lid
van het dagelijks bestuur van Delfland
onder meer verantwoordelijk is voor de
waterkwaliteit en biodiversiteit.
Om alle ‘losse eindjes’ aan elkaar te
knopen, heeft Delfland in 2014 een
nieuwe vorm van toezicht geïntroduceerd, een ‘gebiedsgerichte aanpak’.
Waterschap, omgevingsdienst en
Glastuinbouw Nederland werken met
individuele tuinders polder voor polder
aan verbetering. “We werken van
buiten naar binnen”, vertelt Ballings.
Het traject begint met een fijnmazige
meting van de waterkwaliteit. In sloten
en vaarten worden extra sensoren aangebracht en extra watermonsters genomen. In een bijeenkomst op één van
de bedrijven worden de data gedeeld
met de tuinders. Belt: “Het is voor veel
tuinders een eyeopener. Er ontstaat
het beeld: zo kan het niet langer.” Het
waterschap en de omgevingsdienst
brengen gezamenlijk bedrijfsbezoeken.
De ondernemer krijgt vervolgens de
gelegenheid om tekortkomingen te
herstellen.
Streng
In 16 polders is het traject succesvol
afgerond. Bij 14 gaat het nog steeds
goed, voor 2 gebieden geldt een ‘herhaalaanpak’. Belt: “Enkelen verpesten

Mogelijk gaat het om condenswater.
“Ook dat mag niet.”

het voor anderen. Als we er zoveel tijd,
geld en energie in hebben gestopt, zijn
we streng.” Tegen deze overtreders
is een proces-verbaal opgemaakt,
gevolgd door bestuursrechtelijke
handhaving.
Ballings parkeert voor een tomatenkwekerij en loopt naar de sloot aan de
zijkant. Zijn oog valt op een pijp met
een sticker: ‘Calamiteitleiding drainsilo’. “Dat mag dus niet.” Op het water
staat schuim, evenmin een goed teken.
De nitraatmeter zakt in het water en
meet 50 mg/liter, ver boven de norm
van 1,8 mg/liter. Aan de voet van de
tomatenkas staat water dat via een
geultje in de sloot druipt. De oorzaak
ligt binnen: waarschijnlijk druppelt
water uit kapotte teeltgoten naar de
kasvloer. Water op de vloer wijst op
lekkage. Mogelijk is ook de kas-afdichting niet in orde. “Het zou veel schelen
als personeel actief lekkages meldt en
verhelpt. Het gaat allemaal om gedrag
en bewustzijn”, zegt Ballings.
Lekkages in de substraatteelt - z oals
bij tomaten - komen vaak door defecte
druppelsystemen of door kapotte teeltgoten langs de verhoogde planten
vakken. Eén botsing met een kar kan
een watergoot kapot stoten. Een betere
goot zou veel ongewenste emissies
kunnen voorkomen. Ondanks diverse
ontwerpwedstrijden toonden fabrikanten van teeltsystemen volgens Belt
geen interesse.

Geen prioriteit
Verderop in de sloot slaat de nitraatmeter opnieuw uit. Ballings richt
een warmtebeeldcamera op twee
golfplaten drainsilo’s van de buurman,
een vollegrondteler. Onderaan lekt
warmer water weg. Vanuit een overstortpijp druipt hergebruikwater in
het gras. “Silo’s en putten mogen niet
overlopen. Hier is geen prioriteit voor
water.”
De tuinder moet volgens Ballings
wekelijks een rondje om de kas maken
en problemen meteen aanpakken.
“Tuinders meten van alles: energie,
gietwater en de gezondheid van hun
producten. Ze moeten ook de kwaliteit
van het slootwater in de gaten houden”, vindt Belt.
Bij een plantenkweker kijken Shetlandpony’s nieuwsgierig toe als Ballings
de nitraatwaarden van een meetunit in
de sloot uitleest: die zijn in orde. In de
sloot werd eerder een sterk verhoogde nitraatwaarde gemeten, ook nadat
de tuinder alle uitlaten afdekte. Tot
ieders verrassing bleek onder water
nóg een pijp te zitten. Na de afsluiting
is besloten om voorlopig te monitoren.
“In het Westland zijn decennialang
talloze leidingen neergelegd. Bedrijven worden overgenomen en niemand
weet nog waarvoor die pijpen dienen.”
Een check even later met de warmte
beeldcamera laat zien dat er warm
water van de buren in de sloot stroomt.

Teeltwisseling
De teeltwisseling bij vruchttelers
(tomaten, komkommers etc.) geeft
ieder jaar extra meetpieken. Veel
voorkomende boosdoeners zijn oude
substraatmatten die op het voorterrein
zijn opgestapeld. Vanuit de matten lekt
water naar een straatkolk die is bedoeld voor de afvoer van ‘schoon’ hemelwater. Een andere oorzaak vormen
lekkende containers met plantenresten
waarin voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen zijn geconcentreerd.
Om een nieuwe teelt met schoon
gietwater te kunnen beginnen, moet
de tuinder van het nitraatrijke drainwater af. Ballings betrapte een tuinder
die alle technische investeringen had
gedaan, maar tijdens de teeltwisseling
toch een pijp naar de sloot openzette.
“Hij zei: ‘Dit gaat sneller dan via het
riool.’”
Bij een bloementeler even verderop in
het Olieblok is het goed mis. Achter
een stapel pallets stroomt onderbemalingswater vanuit de bodem in de
kas via een put in de sloot. Ballings
meet een nitraatwaarde van meer dan
100 mg/liter. Wil de vollegrondteler
gemakkelijk van het oude drainagewater af? Is de wateropvang te krap
bemeten? Het is gissen. Ballings: “Hier
gaan we zo snel mogelijk op bezoek.”
“Tuinders kunnen wateropslagcapaciteit vergroten of bij een overschot aan
afvalwater hulp inroepen van een mobiele zuiveraar. Ook kunnen zij straks
gebruik maken van twee collectieve
zuiveringen,” zegt Erik Groen, toezichthouder van de Omgevingsdienst
Haaglanden. De omgevingsdienst
houdt toezicht op de naleving van de
milieuregels in de kas. “Ook grotere
rioolbuffers zouden helpen. Helaas is
in glastuinbouwgebieden weinig ruimte. Tot slot valt nog te denken aan een
regionale waterbank voor gietwater.”
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De wens tot het behoud van gewas
beschermingsmiddelen motiveert tuinders om te werken aan een nagenoeg
emissieloze kas.” Arthur van den Berg,
waterspecialist van branchevereniging
Glastuinbouw Nederland: “Als de gewasbeschermingsmiddelen niet in het
milieu komen, blijven ze voor tuinders
beschikbaar. ” Chemische middelen
zijn duur, dus hoe minder ervan nodig,
hoe beter. Er is maatschappelijke druk
om het gebruik te beperken, want consumenten willen ‘schone’ producten.
Volgens Van den Berg stelt de handel
daarom vaak ‘bovenwettelijke eisen’
aan het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen. Toezichthouder Groen
schetst: “Supermarktketens leggen
onaangekondigde bedrijfsbezoeken
af. Zijn de waardes niet in orde, dan
kan de tuinder zijn klant kwijtraken.”
Afgelopen jaren is het gebruik van
biologische bestrijders sterk toegenomen. Voorbeelden zijn roofmijten,
aaltjes, roofwantsen, sluipwespen en
lieveheersbeestjes.
Groen denkt dat chemie niet geheel
is uit te bannen. “Plagen moeten
worden bestreden. Anders is de hele
oogst weg.” Van den Berg suggereert
invoering van een systeem waarbij elk
gewasbeschermingsmiddel een aantal
milieubelastingpunten heeft. “Je hebt
dan als kweker de vrijheid om midde
len gebruiken zolang je binnen het
maximum blijft.”
Oude voorraden
Dat nog veel chemische stoffen worden
aangetroffen, kan tot slot te maken
hebben met het incidenteel inzetten
van oude voorraden. “Gewasbeschermingsmiddelen die buiten de officiële
administratie blijven, maar nog in de
‘tuinkast’ van kwekers staan”, schetst
Groen.
Glastuinbouw Nederland schaart zich
achter het doel van een ‘nagenoeg
emissieloze glastuinbouw in 2027’.
“Overal in de polder verbetert de

waterkwaliteit, maar het moet nog
beter”, beaamt Van den Berg. Via het
innovatieprogramma Glastuinbouw
Waterproof wil de brancheorganisatie
bijdragen aan gedragsverandering en
vernieuwing. Voorbeelden zijn initia
tieven om preciezer (en zuiniger)
chemische middelen te doseren, het
natriumgehalte in het water omlaag te
brengen, watergebruik te beperken en
de waterkwaliteit op eigen terrein te
monitoren.
Aanvullende interventies
Na elke jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage is er een roep om hardere
maatregelen tegen overtreders. Bijvoorbeeld een algemene heffing voor
tuinders. Maar dat vindt hoogheemraad
Belt voorlopig geen goed idee: “De
goeden moeten niet onder de kwaden
lijden. De aanpak loopt nog. Bovendien hebben veel glastuinbouwers
hun kaswaterstromen wél op orde.
Delfland wil de zorgvuldig opgebouwde
samenwerkingsrelatie niet onder druk
zetten.”
De gebiedsgerichte aanpak eindigt in
2022. Belt: “De kosten zijn hoog en
deze kan het waterschap niet blijven
betalen. De tijd dringt. We denken
daarom na over aanvullende interventies. Bijvoorbeeld bij monitoring en
handhaving nog beter inzoomen op risico’s, nieuwe dna-opsporingstechnieken
toepassen én hogere boetes geven.”
Groen: “We hebben afgelopen tien
jaar bergen informatie gegeven, maar
de watermetingen verbeterden maar
langzaam. Op bijeenkomsten komen
veelal de mensen die al overtuigd
zijn. Daarom zetten we nu vaker ‘local
heroes’ in, jonge ondernemers die
het verhaal vertellen aan hun collega’s. Ook houden we presentaties op
hogescholen. Studenten, veelal uit
tuindersgezinnen, komen thuis en zeggen: ‘Pa, weet je wel dat je een eigen
zuivering moet hebben?’ Persoonlijke
communicatie heeft meer impact.”•
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In Rivierklimaatpark IJsselpoort komen alle belangen samen

‘HET HEEFT WELEENS
GEKNETTERD, GEBOTST
EN GESCHUURD’

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een
van de voorlopers voor het Programma
Integraal Riviermanagement. Het is
een plan waarin alles samenkomt:
ruimte voor de rivier, aanpassingen aan
klimaatverandering, maatregelen voor
de scheepvaart, economische dynamiek,
nieuwe natuur en een rivierpark voor
wandelaars, fietsers en watersporters.
Hoe gaat dat allemaal samen?
Een verkenningstocht langs de dijk.

IJ
“I

RIVIERKLIMAATPARK IJSSELPOORT

s dát de IJssel?” Het lijkt een slootje, zo smal en diep weggezonken in de
uiterwaarden van Giesbeek en Rheden. Het heet hier kennelijk niet voor niets
het Rhederlaag. Het pontje naar het watersportgebied aan de overkant vaart
alleen in het zomerseizoen. De dichtstbijzijnde brug is die bij Westervoort,
een kilometer of 6 verder.
We staan op de dijk en kijken uit over het gebied dat de weidse naam
Rivierklimaatpark IJsselpoort heeft gekregen. De wind doet een aanval op de
gevoelstemperatuur. “Ja, dat is de IJssel”, lachen de koude gezichten van Carel
Bolt, projectmanager provincie Gelderland, Wim Goedhart, omgevingsmanager
Natuurmonumenten en Peter Jesse, technisch manager Rijkswaterstaat. Zij zijn
een deel van het kernteam dat het project de afgelopen jaren door de onderzoeksfase en verkenningsfase heen tot aan de Planuitwerkingsfase heeft gebracht.
Jesse (Rijkswaterstaat): “Het water staat steeds vaker extreem laag, zoals nu,
maar ook steeds vaker extreem hoog. Het verschil tussen hoog en laag water is
wel 7 meter. Het kan hier bij hoog water heel spannend zijn, maar het lage water
levert ook problemen op. Schepen kunnen dan maar met een halve lading varen,
anders komen ze vast te zitten. Soms moeten schepen op elkaar wachten, omdat
het zo smal is dat ze elkaar niet kunnen passeren. En dat terwijl dit een belangrijke vaarroute is van Rotterdam naar de Twentekanalen. De lage waterstand leidt
bovendien tot verdroging en tast oevers en constructies aan. Voor Rijkswaterstaat
zijn dat belangrijke problemen die moeten worden aangepakt.”
Goedhart (Natuurmonumenten) sluit daarbij aan: “Tot een paar jaar geleden was
alles erop gericht om het teveel aan water zo snel mogelijk af te voeren. Maar
door de klimaatverandering zitten we nu ook met het tegenovergestelde probleem: de natuur verdroogt, de biodiversiteit holt achteruit. Daar maken we ons >

TEKST CORIEN LAMBREGTSE | BEELD PROVINCIE GELDERLAND
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‘ Al die
partijen
hebben
eigen
belangen,
soms ook
tegen
gestelde
belangen’

20

RIVIERKLIMAATPARK IJSSELPOORT

Vlnr Carel Bolt, Wim Goedhart en Peter Jesse

bij Natuurmonumenten grote zorgen
over. En wij niet alleen, iedereen hier
in het gebied krijgt met de gevolgen
van klimaatverandering te maken.
Daar kunnen we alleen wat aan doen
als we het met z’n allen aanpakken.
Daarom zijn wij hier 10 jaar geleden al
met de omgeving over gaan praten.”
Voor ieder wat wils
De afgelopen 10 jaar is er heel wat
water door de IJssel gegaan, maar
eind 2020 is de toekomstvisie voor
het uiterwaardengebied tussen
Arnhem en Giesbeek vastgesteld.
Het plan gaat over rivierverruiming
en dijkversterking, biodiversiteit,
natuur-inclusieve landbouw, recreatie
én bedrijvigheid. Bolt (provincie Gelderland): “We geven de rivier meer
ruimte, waardoor die natuurlijker gaat
stromen en ook de uiterwaarden vaker
meestromen. We maken verbindingen
tussen natuurgebieden en ook tussen natuur en landbouw. We lossen
knelpunten op voor de scheepvaart
en creëren ruimte voor bedrijvigheid.
Daarnaast maken we het gebied
toegankelijker voor wandelaars en
fietsers, doordat we er een rivierpark
van maken met meerdere entrees.
Het rivierklimaatpark wordt de groene
long voor de omgeving. Een plek om

verkoeling te vinden, bijvoorbeeld
als de stad te heet is.”
Bij het plan zijn maar liefst tien
partijen betrokken. “Al die partijen
hebben eigen belangen, soms ook
tegengestelde belangen. Het heeft
weleens geknetterd, gebotst en geschuurd”, zegt Goedhart. “Maar het
is ons gelukt om voor iedereen iets
goeds in het plan op te nemen, waardoor alle partijen en ook de omgeving
enthousiast zijn geworden. Het gaat
vaak om zaken die partijen alleen
nooit voor elkaar had kunnen krijgen.
Zo zie je maar: alleen ga je sneller,
maar samen kom je verder.”
Toch begrensd
De kracht van het plan is dat het
meerdere problemen tegelijk vanuit
verschillende perspectieven aanpakt,
vertelt Bolt: “Samen met de Stuurgroep Rivierklimaatpark, met daarin
de bestuurders van alle betrokken
partijen, hebben we alles en iedereen aan elkaar geknoopt. Door alle
belangen een gelijk gewicht te geven,

‘ 80 procent van dit
plan zal overeind
blijven, 20 procent
zal wijzigen’

zijn we tot een integraal plan gekomen
dat niet zo goed was geworden als we
voor alle onderdelen een apart plan
hadden gemaakt. Toen we begonnen,
bestond het Programma Integraal
Rivier Management nog niet eens,
maar wij hebben het hier zo ongeveer
uitgevonden.”
Toch is ook dit plan om praktische
redenen begrensd. Jesse: “Er waren
wethouders die zeiden: ‘Kunnen we
niet meteen ook naar mogelijkheden
voor wind- en zonne-energie k
 ijken?’
Maar ergens moet je een grens
trekken, anders komt er nooit een
plan. De stuurgroep heeft besloten om
met de uitwerking van grootschalige
opwek van zon- en windenergie niet
vooruit te lopen op de Regionale Energiestrategie. Dat komt nog wel. Want
er zal heel wat tijd overheen gaan voor
alle onderdelen zijn uitgewerkt, alle
besluiten zijn genomen en alle onderdelen zijn uitgevoerd. Daardoor kan
het plan meegroeien met de tijd.”
Goedhart knikt: “Het plan wordt over
een aantal jaar ongetwijfeld ingehaald door de werkelijkheid van dat
moment. 80 procent van dit plan
zal overeind blijven, 20 procent zal
wijzigen. Bij een integrale manier van
werken moet je denken en doen tegelijk. Anders gebeurt er niks. ”
Verlaten steenfabriek
Tijd om een stukje verder te fietsen
over de dijk. In de eerste bocht van de
IJssel, net na Rheden, stoppen we bij
een van de meest besproken onderdelen van het plan: de voormalige
steenfabriek De Groot. Het terrein is
met een hek afgesloten. De fabriek
staat er nog en de directeurswoning
ook, maar met ingegooide ramen ziet
het complex er haast spookachtig uit.
“Het is een gebied van 14 hectare en
het ligt er al ongeveer 20 jaar zo bij”,
vertelt Goedhart. “10 jaar geleden
kwam de gemeente Rheden met het
plan om hier 300 woningen te bouwen,
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maar door de financiële crisis kwam
er niets van terecht. De inwoners
zagen het bovendien helemaal niet
zitten, zo’n nieuwe wijk in buitendijks
gebied. Daarna zijn er allerlei wilde
ideeën geweest. Een groot hotel met
zwembad, recreatiewoningen, een
goederenoverslagterrein, een outlet
en zelfs een nieuw bezoekerscentrum
voor Natuurmonumenten. In de toekomstvisie hebben we opgeschreven
dat er ruimte is voor een bestemming
die in maat en schaal bij deze plek
past, gericht op natuur, ruimte voor
de rivier en recreatie. We zijn heel
benieuwd of de eigenaar in deze ontwikkeling mee wil.”
Waarom kopen de provincie of
Natuurmonumenten die terreinen
zelf eigenlijk niet aan als er al zo lang
gedoe over is? Goedhart: “Het is ons
wel te koop aangeboden. Maar Natuurmonumenten is alleen gesprekspartner als het voor de agrarische
grondwaarde wordt verkocht.” Jesse:
“Je kunt als overheid alles wel willen
opkopen, maar het is mooier als de
eigenaar van zo’n terrein meegaat in
de toekomstvisie en een plan bedenkt
dat daarbij past. Dan is er pas sprake
van win-win.”
Even verderop is Natuurmonumenten
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al begonnen met een stukje natuurontwikkeling. Het laat zien hoe mooi
het wordt als de hele toekomstvisie
wordt uitgevoerd. “Kijk, hier stroomt
de Rozendaalse beek uit naar de
IJssel”, wijst Goedhart. “Deze beek
was in hoge, smalle kades gelegd,
waardoor het water meteen naar de
IJssel liep en werd afgevoerd. Zo deden we dat met hoog water; de grasproductie voor de landbouw moest zo
snel mogelijk weer op gang komen.
Maar de laatste jaren hebben we op
dit punt een kanteling gemaakt: we
doen er nu alles aan om water langer
vast te houden. Daarom hebben we
de kades verlaagd en opzijgelegd en
een drempel aangelegd. Het streven is
om lage plekken zo lang mogelijk nat
te houden, en de hoge koppen zo in te
richten dat dieren daar bij hoog water
hun toevlucht kunnen zoeken. De
gebieden daartussenin bieden ruimte
voor agrarisch gebruik. Wij willen
boeren stimuleren om over te stappen
naar natuur-inclusieve landbouw, dat
zou heel goed passen in deze uiterwaarden. Maar daar moeten dan wel
financiële regelingen tegenover staan,
anders is het voor de boeren niet te
doen. Dat is iets voor de planuitwerkingsfase.”>

Rivierklimaatpark IJsselpoort in de
uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek, is een van de voorbeeldprojecten
voor het Programma Integraal Rivier
Management. De provincie Gelderland,
Rijkswaterstaat, de gemeenten Arnhem,
Duiven, Rheden, Westervoort en
Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel
en Natuurmonumenten werken in dit
project samen aan een robuust en
toekomstbestendig rivierklimaatpark
(1.400 hectare).
Het project legt de verbinding tussen
verschillende opgaven: de verruiming
van de IJssel, de versterking van de
dijken en een betere bevaarbaarheid van
de rivier, ook bij laag water. Daarnaast
wordt de waterkwaliteit verhoogd en
worden natuurgebieden met elkaar
verbonden.
Na de voorkeursbeslissing van de
minister van Infrastructuur en Waterstaat is de planuitwerkingsfase van start
gegaan. Deze fase loopt tot 2023.
De finale oplevering zal in 2028 zijn.

‘ Het rivierklimaatpark wordt de
groene long voor
de omgeving. Een
plek om verkoeling
te vinden, bijvoorbeeld als de stad
te heet is’
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RIVIERKLIMAATPARK IJSSELPOORT
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‘ Er zijn hevige discussies
geweest’

Foto Marcel Molle

Kansen voor Westervoort
We fietsen over de dijk richting de brug van Westervoort. De uiterwaarden zijn hier breed. In de
verte ligt grond- en afvalstoffenverwerkingsbedrijf
Putman. Dit bedrijf krijgt de mogelijkheid om zijn
overslagcapaciteit uit te breiden. Daarmee wordt
transport over water gestimuleerd.
Aan de overkant van de IJssel staat de betonfabriek
Struyk Verwo. Het is de bedoeling dat de beton
fabriek wordt ‘uitgeplaatst’. Het bedrijf wil daar in
principe wel aan meewerken. Goedhart: “Struyk
Verwo is een voorbeeld van een bedrijf dat zelf direct
de gevolgen van de klimaatverandering ervaart. Bij
hoogwater staat een deel van de fabriek letterlijk
onder water. Zodra de waterstanden bij Lobith
een bepaalde hoogte bereiken, worden de loodsen
ontruimd. Er is aan gedacht om de hele fabriek een
kwartslag te draaien, zodat het gebouw veiliger
staat. Maar dat is een suboptimale oplossing. Door
het bedrijf te verplaatsen, wordt het probleem van
het bedrijf opgelost en ontstaan er nieuwe kansen.
Zo kan er een natuurlijke nevengeul worden gegraven, die meestroomt bij hoogwater en het water
vasthoudt als het waterpeil weer daalt. De gemeente Westervoort is er heel enthousiast over, omdat
het verplaatsen van het bedrijf binnendijks ruimte
schept voor woningbouw en recreatie bij de rivier.
Ook wordt het voor waterschap Rijn en IJssel makkelijker om de dijk te versterken.”
De toekomstvisie heeft veel energie losgemaakt,
zegt Jesse. “Er zijn hevige discussies geweest, er
zijn heel wat ideeën bijgekomen en ideeën afgevallen, zoals een fietsbrug bij Rheden. Maar wie weet
komen sommige ideeën in de toekomst nog eens
terug.”
Op de dijk bij de boerderij/ landwinkel IJsseloord zijn
we inmiddels zo koud dat we het opgeven. Koffiedrinken en opwarmen is er niet bij in coronatijd.
Met de elektrische fiets in de sportstand vliegen we
voor de wind terug naar Bezoekerscentrum Veluwezoom van Natuurmonumenten. Peter Oversteegen,
eigenaar van fietsverhuurbedrijf Veluwetransferium
Posbank, ziet het Rivierklimaatpark helemaal zitten.
“Het is een kans om de enorme aantallen bezoekers
die we her ontvangen beter over het gebied te verspreiden. Er is hier zoveel moois te beleven.”•

TIES RIJCKEN

AANBEVELINGEN VOOR
DE KABINETSFORMATIE
Houd je
kennisontwikkeling
op peil
VIND JOUW CURSUS OP PAOTM.NL!

AQUATHERMIE
\ 30 en 31 maart 2021
 M. van Schaik (STOWA)

OMGAAN MET KLIMAATVERANDERING
\ 8, 15 en 22 april 2021
 ir. H.A.M. Hakvoort (HKV lijn in water) en D. Kern
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\ 19 en 20 mei 2021
 dr. ir. D. van de Waal (NIOO-KNAW)

NIEUW
CIRCULAIRE AFVALWATERZUIVERING:
DE LAATSTE INZICHTEN
\ 10 en 11 juni 2021
 prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht (TU Delft) en ir. E.
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NIEUW
CIRCULAIR DRINKWATER
\ 13 en 14 oktober 2021
 prof. dr. ir. J.P. van der Hoek MBA (Waternet)
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BIOLOGICAL STABILITY OF DRINKING WATER
\ 15 en 16 maart 2022 (o.v.)
 dr. ir. E.I. Prest (PWNT)
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at een woning is voor een
gezin, is het watersysteem
voor een land.
De kwaliteit van woning én watersysteem zit in slimme synergie tussen functies. Beleidsontwikkeling is
echter opgesplitst in sectoren. Dit
werkt lekker voor de democratische
sturing: per functie zijn budgetten
toe te kennen (en terug te trekken),
is de status te bewaken en is een
overheid verantwoordelijk te stellen.
Het opsplitsen heeft ook een prijs.
Gebrekkige synergie gaat ten koste
van integrale kwaliteit. Sobere
sectorale doelen zijn bovendien
niet inspirerend, laat staan groots
en meeslepend, en dat heeft het
wereldwijd toonaangevende Nederland wel nodig.
Na de motie-De Groot/Bromet
loopt er nu een verkenning over dit
vraagstuk die moet leiden tot aanbevelingen voor de kabinetsformatie
in 2021. Zeer verstandig, want het
voortbestaan van Nederland staat
op het spel. Ik gebruik zelden
dergelijke taal, maar mijn neef is in
de Eiffel gaan wonen en een vriend
van mij wil naar Tsjechië emigreren:
vanwege het landschap daar en de
zeespiegelstijging hier. Dat heeft
me geraakt.
Ze voelen zich niet meer thuis.
Het grootste gevaar van de zeespiegelstijging is een negatieve
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spiraal van emigrerende inwoners en
bedrijven, dalende
belastinginkomsten,
afnemende investeringen in het watersysteem, natuur- of milieurampen,
meer emigratie, en zo verder. Deze
spiraal mag geen momentum
krijgen en het nieuwe kabinet moet
dat vóór blijven met diepte-inves
teringen.
Een fundamentele verbetering van
de sectorale aanpak begint met
een overzicht van de raakvlakken
tussen de functies van het watersysteem, en de mate waarin deze
centraal of decentraal van aard zijn.
Bijvoorbeeld: een dijkteenmoeras
is een raakvlak tussen veiligheid
en natuurontwikkeling op lokaal
niveau, te implementeren op korte
termijn. Een complex raakvlak
op centraal (riviertak-)niveau, te
implementeren op lange termijn,
is de uitwisseling tussen slimme
vooroeverontwikkeling en uiterwaardevergravingen (waterstandsverlagend), natuurlijke dynamiek
aldaar (waterstandsverhogend of
verlagend), en dijksterkte (veiligheidsverhogend).
Zo zijn er honderden van dergelijke
raakvlakken die waterprofessionals
dagelijks in sectorale structuren
moeten zien te wurmen.

Het voortbestaan van
Nederland staat op het spel
De nu heersende afsprakenkaders
zijn een lappendeken van akkoorden,
wetten en visies. Door de Waterwet en de Omgevingswet stap voor
stap samen te voegen, geleid door
principes uit de Nationale Om
gevingsvisie, wordt slimme synergie
leidend, met behoud van sectorale
doelstellingen en monitoring.
De sectorale modellen draaien
momenteel om ingewikkelde
indirecte normering, met herzieningscyclussen van decennia.
Slimme synergie draait beter in
kortere cyclussen, op basis van
heldere meervoudige voordelen op
projectniveau, zoals slachtoffer- en
schaderisico’s, biodiversiteit en
gezondheidseffecten. Dat vraagt
verbetering van de informatie
systemen en daarin moeten we
blijven investeren.
Ik hoop dat de aanbevelingen voor
de kabinetsformatie uitgaan van een
dergelijke fundamentele benadering.
Ties Rijcken is innovator en publicist
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et Waterschap Drents Overijsselse
Delta (WDODelta) is begonnen met
een proef om de sterkte van de grasbedekking op zanddijken langs de Vecht, de
kleinste van de grote rivieren in Nederland,
te bepalen. Het is de tweede test in een jaar.
In januari vorig jaar deed het waterschap een
soortgelijke proef op de dijk langs de IJssel
bij Harculo. Deze bestaat ook uit zand, maar
is vermengd met (wat) klei.
De Vechtdijk, die is afgekeurd op hoogte,
piping en stabiliteit van de bekleding, bestaat
geheel uit zand en is daarmee een unieke
kering in Nederland. In Oost-Brabant en
Limburg zijn ook zanddijken te vinden, maar
dat zijn geen primaire dijken. Toch zullen de
beheerders van deze dijken profiteren van de
uitkomsten van de proef in Overijssel, want de
opgedane kennis wordt gedeeld.
De kosten van de proef bedragen 2,4 miljoen
euro en worden gefinancierd uit het innovatie
fonds van het Hoogwaterbeschermingspro
gramma (HWBP). WDODelta en HWBP
verwachten dat een veelvoud daarvan kan
worden bespaard op de versterking van de
dijken, als blijkt dat de grasbekleding op de
zanddijk beter bestand is tegen golfoverslag
dan nu wordt aangenomen.
Als dat zo is, dan kan ervan worden afgezien
om de dijken of delen daarvan te versterken
met klei, zoals nu het plan is. De verwachting
is dat de grasmat aan de landzijde de golfoverslag goed aankan. Dat zal waarschijnlijk
anders zijn met de zogeheten golfkloppen die
in latere tests op de bekleding van de dijken
worden losgelaten.
De uitvoering van de versterking van de
Vechtdijk tussen Zwolle en Dalfsen begint
over 7 jaar. Dat betreft een tracé van 15 kilometer aan beide zijden van de rivier, in totaal
dus 30 kilometer. De kosten worden geraamd
op 175 miljoen euro. Als blijkt dat de gras
bedekking sterker is dan gedacht kan er
35 tot 45 miljoen euro bespaard worden, zo
is de verwachting.

GOLVEN OP GRAS
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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In het afgelopen najaar bracht Follow the Money berichten
naar buiten over de gebrekkige beveiliging van computer
systemen bij Waternet en ontoereikende organisatiestructuur. Waren de problemen te voorzien? En hoe staat
de watersector ervoor wat cyberveiligheid betreft? Wat is
er nodig om de situatie te verbeteren? Pieter van Gelder,
hoogleraar Veilgheidskunde aan de TU Delft, roept als
relatieve buitenstaander op tot meer actie.

Pieter van Gelder,
hoogleraar
Veilgheidskunde
aan de TU Delft

CYBERVEILIGHEID:
AD HOC TOETSEN KAN
ECHT NIET MEER

ZIJN DE DIGITALE
BEVEILIGINGSPROBLEMEN BIJ
WATERNET UITZONDERLIJK?
“De details van de situatie bij Water
net ken ik niet. Maar zeker is dat dit
soort dingen overal voorkomt. Bij
ziekenhuizen, scholen universiteiten,
energiecentrales. Zelfs in de banken
wereld, die we toch wel als een
koploper in digitale beveiliging kunnen
beschouwen. Veel mensen herinneren
zich ook vast nog wel de grote hack
bij de universiteit van Maastricht, nu
ruim een jaar geleden. De watersec-

tor is in dit opzicht zeker niet uniek.
Wat niet afdoet aan de urgentie om
dit probleem aan te pakken, zeker in
deze sector van vitaal belang, met
de drinkwatervoorziening en het
water(zuiverings)beheer.”

ZIJN BEVEILIGING VAN DATA
EN VAN PROCESBESTURING
TWEE VERSCHILLENDE
TAKKEN VAN SPORT?
“Nee, in essentie gaat het er bij beide
om dat we ongewenste gebeurtenissen willen voorkomen en maatregelen

‘ DIGITALE BEVEILIGING KOST MOEITE,
TIJD EN GELD, EN VERMINDERT HET
GEBRUIKSGEMAK’
willen treffen om ze te voorkomen.
Wat dat betreft is er dus ook geen
fundamenteel verschil met het managen van veiligheid in bijvoorbeeld het
verkeer of in arbeidsomstandigheden.
Wel krijgt tegenwoordig de beveiliging
van kantoorautomatisering (IT) meer
aandacht dan die van operationele
processen zoals de bediening van
sluizen, gemalen, rioolwaterzuiveringen en drinkwatervoorziening (OT).
In die laatste zijn we achtergebleven.
Digitale beveiliging kost moeite, tijd
en geld, en vermindert het gebruiksgemak. Eerlijk is eerlijk: ook als
burger zijn we in de verleiding om een
goedkope webcam aan te schaffen, die
misschien ‘lek’ is en buitenstaanders
makkelijk mee laat kijken. Bovendien
denkt een organisatie vaak ‘bij ons is
voor hackers niks te halen’. Maar dan
vergeet je dat ze wel grote schade
kunnen veroorzaken. Met het gijzelen
van gegevens of door te dreigen met
het verstoren van bedrijfsprocessen
hebben hackers bovendien een effec
tief chantagemiddel in handen om
‘losgeld’ te krijgen.”

WAAROM LIJKT ER NIET VEEL
VERBETERING IN ONZE CYBERVEILIGHEID TE ZITTEN?
“Daar zijn verschillende oorzaken
voor aan te wijzen. In de eerste plaats
is de watersector groot, divers en
complex. Dat betekent dat de sector
een groot ‘aanvalsoppervlak’ heeft dat
beschermd moet worden. Bovendien
kun je je systemen alleen goed verde-

‘ HET MOET ALLEMAAL
SNELLER EN MEER’
NR1 FEBRUARI 2021

digen door overal en altijd up-to-date
te blijven. Je bent nooit klaar. Nieuwe
bedreigingen moet je onmiddellijk signaleren en je moet direct maatregelen
nemen. Daarvoor heb je deskundigen
nodig, multidisciplinaire teams van
wateringenieurs en cyberspecialisten.
Dat brengt ons op de tweede oorzaak:
de vraag naar cyberspecialisten is
groot maar het aanbod is zeer beperkt, onder meer doordat er veel te
weinig geïnvesteerd wordt in onderwijs en onderzoek. Slechts sporadisch
komt er bij onze vakgroep een verzoek
binnen van de Stowa of de Unie van
Waterschappen. Er is behoefte aan
veel meer geld, samenwerking, het
gezamenlijk ontwikkelen en uitwisselen van kennis en tools. Niet erg sexy
misschien, maar wel heel belangrijk.”

DIT IS ALLEMAAL GEEN ECHT
NIEUWS, TOCH?
“Het komt allemaal langzaam wel van
de grond. Er komen de laatste jaren
meer juridische regelingen, toezichtstructuren en kennisnetwerken. Zo is
er is de Wet beveiliging netwerk- en
informatiesystemen (2018), in 2019
gevolgd door een Cyberstrategie van
het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat. Voor ‘aanbieders
van essentiële diensten’ is de In-

REAGEREN? IDEEËN?
•
•

•

spectie L
 eefomgeving en Transport
toezichthouder. Verder groeit er
langzaam maar zeker meer samenwerking tussen het Nationaal Cyber
Security Centrum (NCSC), RWS en
de waterschappen. Ook de werken de
waterschappen samen op dit terrein
in Het Waterschapshuis. Maar het
mag, nee moet, allemaal sneller en
meer.”

WAT ZOU UW ADVIES ZIJN
VOOR DE WATERSECTOR?
“Dat is niet verrassend: investeer
in structurele samenwerking en
kennisuitwisseling. Op nationaal
niveau, en misschien zelfs op inter
nationaal, Europees niveau. De fysieke
processen zijn immers overal hetzelfde. De sluisdeuren moeten overal
en altijd openen en sluiten tegen de
zwaartekracht en de stroming in.
Ik voorzie – en bepleit – een trend
naar voortgaande uniformering en
standaardisering. Daarnaast moet de
vrijblijvendheid ervan af. Een collega
van me keek naar de autowereld:
daar heb je de APK-keuring, elk jaar,
volgens vaste normen. Zonder keuring
mag je de weg niet op. Zoiets missen
we in de cyberwereld. Toetsingen gebeuren ad hoc en steekproefsgewijs.
Dat kan echt niet meer.”•

Ga naar h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie.
Meer informatie over waterschappen en cyberveiligheid:
https://www.hetwaterschapshuis.nl/informatieveiligheid-en-privacy
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2opremium/cyberveiligheid-is-nu-corebusiness
(februari 2018)
Over digitale lekken Waternet:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/ilt-gaat-digitale-beveiligingwaternet-onderzoeken
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EMISSIELOZE
WATERBOUW.
EEN DIJK VAN
EEN OPGAVE

E

EMISSIELOZE WATERBOUW
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Jan Baltissen

Ronald Schinagl

D

e primeur gaat naar de Stenendijk Hasselt aan het
Zwarte Water in Overijssel. Deze historische dijk wordt
gerestaureerd en versterkt met een (elektrisch geslagen) damwand. Waterschap Drents Overijsselse Delta
gunt het project aan een bouwcombinatie met Dura
Vermeer en Ploegam. Het wordt de eerste emissieloos
uitgevoerde dijkversterking van het Hoogwaterbeschermings
programma (HWBP).
Emissiebeperking weegt zwaar bij nieuwe aanbestedingen zoals
Sterke Lekdijk (55 km), Meanderende Maas (26 km), WolferenSprok (13 km), Grebbedijk (5,5 km) en Hansweert (5 km). “Twee
jaar geleden sprak nog niemand erover en nu zitten we er middenin”, zegt Jan Baltissen, adviseur duurzaamheid bij het HWBP. “Het
gaat hard en de impact is groot. Dit vraagt om anders ontwerpen,
anders aanbesteden en anders aangedreven materieel. De waterschappen dagen de markt uit om samen aan innovatieve oplossingen te werken.”
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) kiest bij het
project Sterke Lekdijk voor een nieuwe vorm van Europees aanbesteden: innovatiepartnerschap. Het gaat hier om 55 km dijkversterking tussen Schoonhoven en Amerongen met een looptijd van
tien jaar. Bij de aanbesteding heeft het waterschap drie bouwcombinaties gekozen om elk voor een deel van het traject een plan
uitwerking te maken. De uitvoering kan daarna bij voorrang aan
hen worden gegund (zonder nieuwe aanbesteding). De ambitie is
zoveel mogelijk CO₂- en stikstofvrij te bouwen. Hoe? Veel ligt nog
open. Waterschap en aannemers vormen gemengde teams om
innovaties (door) te ontwikkelen en uit te testen.

Rijkswaterstaat wil zandsuppleties langs
de kust vanaf 2030 emissieloos uitvoeren. De waterschappen zitten op hetzelfde spoor bij dijkversterkingen. Grootste
bron van CO₂-uitstoot is het materieel:
van vrachtwagens en graafmachines tot
sleephopperzuigers. Vrijwel alles nog door
diesel aangedreven. Hoe ga je naar nul?
De eerste winst zit in slim ontwerpen: hoe
minder grondverzet, hoe minder uitstoot.

Emissiearm materieel
De emissies bij dijkversterkingen worden voor zo’n 75 procent
veroorzaakt door grondtransport, zo blijkt uit berekeningen met
de Milieukostenindicator (MKI). Het wagenpark in de grond- en
waterbouw draait grotendeels nog op dieselmotoren. Elektrificatie
komt op gang bij licht materieel zoals kleine kranen en shovels.
Ook worden bestaande kranen en graafmachines op bescheiden
schaal omgebouwd (retrofit) met een elektromotor. Baltissen: >

TEKST HANS OERLEMANS
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‘ Elektrificatie
van het
zwaardere
materieel lijkt
nog ver weg’
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EMISSIELOZE WATERBOUW
‘ Het vraagt tijd
om bij een
mega-operatie
als zandsuppleties
de bocht te
maken naar
zero emissies’

Dijkversterking bij Lelystad

Emissieloze graafmachine

‘ Slimmer
ontwerpen,
anders
organiseren
van het werk
en andere
brandstoffen.
Het telt
allemaal op’

“Elektrificatie van het zwaardere mate
rieel lijkt nog ver weg. Wel is het zo dat de
dieselmotor van nu aanzienlijk schoner
en zuiniger is dan voorheen. Aannemers
kunnen bij aanbestedingen scoren met de
nieuwste generatie motoren en bijmenging
met biobrandstoffen.”
Maar ook zonder emissieloos materieel
blijkt de CO₂-uitstoot fors omlaag te kunnen, vooral door het volume aan grondverzet en het transport over grote afstanden te
beperken. Een voorbeeld is de aanbesteding
van een vijf kilometer lang dijktraject aan
de Westerschelde bij Hansweert. Baltissen:
“Tussen de best scorende aanbieder op
milieu-impact en de slechtste zat volgens
de MKI-meetlat een verschil van 90 procent. Transport is een bepalende factor. Tot
nu toe maakte het niet uit waar de grond
vandaan kwam. Aannemers reden naar
België of verder weg om klei met de juiste
specificaties op te halen. Dat ligt anders als
de milieubelasting zwaar gaat meetellen.
Dan loont het lokaal beschikbare grond te
gebruiken. De specificaties in de aanbesteding en het ontwerp moeten dan wel op dat
type grond worden afgestemd.”
Het project Meanderende Maas tussen
Ravenstein en Lith koppelt dijkversterking
aan rivierverruiming. Werk aan de dijk
wordt straks uitgevoerd met klei afgegraven
in de uiterwaarden om de Maas meer ruimte te geven. Baltissen verwacht dat met
anders ontwerpen en minder transport de
CO₂-uitstoot nu al met de helft kan worden
teruggebracht. “We hoeven niet elk pro-

bleem robuust op te lossen met nog meer
zand en klei. Hoe hoger de dijk, hoe breder
en hoe zwaarder. Maak de opgave juist kleiner. Kijk bijvoorbeeld naar de versterking
van de Grebbedijk. Om de golfoploop bij
hoog water te remmen wordt in het dijk
lichaam een trap gemaakt. Vlak onder de
kruin komt een tweede kruin. De dijk hoeft
zo minder hoog te worden. Bovendien komt
er daardoor ruimte voor een recreatief
fietspad. Dat zijn mooie innovaties.”
LNG Hopperzuigers
“Emissiebeperking is een optelsom”, stelt
Ronald Schinagl, algemeen directeur
Nederland van Van Oord. “Slimmer ontwerpen, anders organiseren van het werk
en andere brandstoffen. Het telt allemaal
op. Niet twee keer zand verplaatsen van
a naar b naar c, maar in één keer van a
naar c. Klinkt simpel, maar je moet het wel
organiseren. Transport hoeft niet altijd over
de weg, het kan ook over water. Je kunt nog
een stap verder gaan en zand aanvoeren via
een pijpleiding, zoals we doen bij de aanleg
van het werk- en natuureiland van windpark
Fryslân. Dat scheelt enorm in emissies.”
Van Oord is wereldwijd een grote speler bij
zandsuppleties, dijkversterkingen en baggerwerk. Het concern heeft ruim honderd
schepen in de vaart waaronder sleephopperzuigers voor de zandsuppletie. De koers
van de vloot verleggen naar zero emissies
vergt vele jaren. Schinagl: “Je praat bij onze
schepen over investeringen voor twintig tot
dertig jaar. Die haal je niet eerder aan de

kant, zonder onverantwoord grote
afschrijvingen te moeten doen. Wel
kijken we bij vervanging en uitbreiding van het materieel sterk naar
de emissies. Eind 2021 komen onze
eerste sleephopperzuigers op LNG
in de vaart. Nog geen hernieuwbare
brandstof, maar wel veel schoner dan
diesel. Verder gebruiken we steeds
vaker diesel bijgemengd met biodiesel. In de transitieperiode kun je met
LNG en biodiesel al flinke reducties
realiseren.”
Proefdijk baggerslib
De ambities zijn hoog, erkent
Schinagl, maar de noodzaak is ook
groot. Klimaatverandering raakt alles
en iedereen. “We moeten hier op een
onconventionele manier mee aan de
slag. Het innovatiepartnerschap is
daar een goede methodiek voor. In
alle openheid samen aan oplossingen
werken. Het betekent wel dat partijen
bij de start geen volledig zicht hebben
op de kosten en risico’s. Dat kan
overigens ook meevallers opleveren.
De beste innovaties leiden tot kosten
besparingen.”
Schinagl geeft een voorbeeld: “In
Groningen doen we mee aan een
EcoShape-pilot om baggerslib uit de
Eems-Dollard na een natuurlijk proces van drogen en inklinken geschikt
te maken voor de versterking van de
zeedijk. Van de afvalstroom baggerslib wordt hier een nieuwe grondstof
gemaakt. Als het constructief bruikbaar materiaal blijkt, scheelt dat in
de kosten voor afvoer en verwerking
van slib én voor de aanschaf en aanvoer van materiaal van elders.”•
NR1 FEBRUARI 2021

Waldo Broeksma

LNG

ZERO-EMISSIE ZANDSUPPLETIE
IN 2030
Rijkswaterstaat laat jaarlijks 12 miljoen m³
zand op en voor de kust aanbrengen. Zand
is een circulaire bouwstof en ruimschoots
voorradig op de zeebodem. Het materiaal
is duurzaam, maar het materieel geenszins. De zware sleephopperzuigers en
cutterzuigers draaien op fossiele brandstoffen. Dat moet anders. Rijkswaterstaat
wil het kustonderhoud vanaf 2030 emissieloos uitvoeren.
“Dit gaat ons alleen lukken met een
systeemsprong,” stelt Waldo Broeksma,
omgevingsmanager Innovaties in de
Kustlijnzorg (IKZ) bij Rijkswaterstaat.
“Bestaande technieken optimaliseren is
uiteraard ook belangrijk. Bijmengen van
biodiesel levert CO₂-reductie op en dat is
winst in de aanloop naar 2030. Maar om
zero-emissies te bereiken, zijn substantiëlere innovaties nodig. We zijn hiervoor
het IKZ- programma gestart. Een eerste
uitvraag aan de markt heeft in 2019 tot
zeven innovatiepartnerschappen geleid.
Samen met de inzenders onderzoeken we
nu hun voorstellen. In 2020 leverde een
tweede uitvraag opnieuw veelbelovende
inschrijvingen op.”
Zandwin(d)molen
Het innovatiepartnerschap kent vier
opeenvolgende stadia met steeds een
‘go/no go’ moment. Na de verkenningsfase
volgt het ontwikkeltraject. Bij voldoende
perspectief treedt de fase van testen en
valideren in. En tot slot wordt de innovatie
toegepast bij een pilot in de praktijk. Als
alle hordes succesvol zijn genomen, mag
Rijkswaterstaat onderhands de indieners
een opdracht gunnen in het reguliere programma kustlijnzorg. Vanaf 2024 moeten

de eerste innovaties zover ontwikkeld zijn
dat ze in het programma kunnen worden
meegenomen.
Hoe ziet de oogst er tot nu toe uit? In welke
hoek wordt naar oplossingen gezocht?
“Dat loopt uiteen van het verduurzamen
van bestaande methodieken tot compleet
nieuwe systemen om zand te winnen en te
transporteren. Een voorbeeld is het concept ‘zandwindmolen’ voor compleet elektrische suppleties. Windmolens leveren
elektriciteit om met een nieuw werktuig
zand te oogsten op de zeebodem en dat via
een transportleiding naar de kust te pompen. Alles elektrisch aangedreven. Het
idee komt van een combinatie van Sweco,
De Vries & Van de Wiel en Royal IHC.”
Rijkswaterstaat gaat deze en andere
innovaties beoordelen op drie criteria: de
milieuwinst, de kosteneffectiviteit (prijs
per m³ verplaatst zand) en de impact
op de omgeving (invloed op ecologie,
horizonvervuiling). Daarbij is de beproefde
methode van zandwinning met sleephopperzuigers zeker nog niet afgeschreven.
Als op termijn materieel met emissieloze
aandrijving en groene energie in de vaart
komt, geldt dat evenzeer als een systeemsprong.
Voor het zover is, zijn ook al substantiële
innovaties mogelijk, vindt Ronald Schinagl
van Van Oord. “Nu hebben de hoppers een
dubbelfunctie: het baggeren én het transport van zand. Ze varen heen en weer, wat
veel brandstof vraagt. Je kunt het transport wellicht loskoppelen en uitvoeren met
elektrisch of LNG-aangedreven schepen.
Dat betekent minder emissies. Het vraagt
tijd om bij een mega-operatie als zandsuppleties de bocht te maken naar zero emissies. Als we vanaf nu flink bijsturen, komt
jaar na jaar het einddoel dichterbij. Over
dat doel zijn we het allemaal eens.”
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beproefd volgens de aanpak zoals die nu
in hoofdstuk 11 is beschreven en die is
dus gebaseerd op de ‘stand der techniek’
volgens de van toepassing zijnde Europese
norm. Leidingen waarvoor dat wenselijk is,
worden beproefd op basis van de ‘drukverliesmethode’ als ‘common practice’ van de
drinkwaterbedrijven.

Actualisatie
praktijkcodes
drinkwater
www.PraktijkcodesDrinkwater.nl

Waterbedrijven gebruiken praktijkcodes
als handvatten voor een efficiënte en
kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.
Het Platform Bedrijfsvoering zorgt ervoor
dat deze documenten structureel worden
geactualiseerd.
Medio december 2020 is een aantal
nieuwe praktijkcodes vastgesteld, die
beschikbaar zullen komen:
‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’
(PCD 1-1:2020)
De ‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’
vormt de basis van alle andere delen van
de serie praktijkcodes met de hoofdtitel
‘Hygiënecode Drinkwater’. Voor deze
tweede editie van de praktijkcode vormde
de eerste editie het uitgangspunt. Primair
is die eerste editie kritisch tegen het licht
gehouden en waar nodig zijn ‘de puntjes
op de i gezet’. Verder kunnen de volgende
belangrijkste wijzigingen worden genoemd.
• Ondanks het feit dat in zowel het Drinkwaterbesluit als de Drinkwaterregeling
de parameter ‘enterococcen’ werd en
wordt vermeld, was in deze Hygiënecode
de parameter ‘intestinale enterococcen’
opgenomen. Intestinale enterococcen
werden uitsluitend genoemd in de vorige
editie van de inspectierichtlijn voor
normoverschrijdingen. In de huidige
editie van die inspectierichtlijn wordt de
specifieke groep enterococcen niet meer
onderscheiden, zodat het nu uitsluitend
gaat om ‘enterococcen’.

• Als alternatief voor de kweekmethode
volgens de Drinkwaterregeling is in de
achterliggende jaren veel onderzoek
uitgevoerd naar een snelle, alternatieve
bepalingsmethode voor de parameter
E. coli in drinkwater, de zogenoemde
RT-PCR-methode (‘Reverse Transcription
Polymerase Chain Reaction’). Na een
traject is aan het einde van 2019 door
de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) met enkele randvoorwaarden
officieel toestemming gegeven voor de
toepassing van deze bepalingsmethode.
Die methode is daarom in de nieuwe
editie van de PCD 1-1 geïmplementeerd
en dan met name in het onderdeel over
waterkwaliteitsbeoordeling.
• In de vorige editie van de praktijkcode
werden begrippen als ‘verbruiker’,
‘afnemer’, ‘klant’ en ‘consument’ door
elkaar gehanteerd. Om reden van
uniformiteit is er ten behoeve van deze
editie voor gekozen uitsluitend het begrip
‘consument’ te gebruiken.
• Ook de bijlage met een beschrijving van
de (indicator)organismen is geactua
liseerd.
‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten
gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer
(gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’
(PCD 3:2020)
Deze praktijkcode beschrijft alle aspecten van het transport en de distributie
van drinkwater op nationaal niveau en is

gebaseerd op de bovenliggende Europese
norm NEN-EN 805. De derde editie van de
praktijkcode dateert van 2017 (PCD 3:2017).
De nieuwe, vierde editie van de praktijkcode
is ten opzichte van de derde editie inhoude
lijk uitsluitend aangepast met betrekking
tot hoofdstuk 11. Dat hoofdstuk heeft
betrekking op het beproeven van nieuwe en
vervangen bestaande drinkwaterleidingen
op waterdichtheid. Er worden op dat gebied
nu vier categorieën drinkwaterleidingen
onderscheiden:
• Leidingen onder het regiem van de NEN
3650:2020/NEN 3651:2020 en dus met
een wettelijk kader;
• Leidingen zonder het wettelijke kader,
maar wel met een verplichting tot beproeven bijvoorbeeld in verband met een
verzekering waarbij de verzekeraar dit
vereist;
• Leidingen zonder het wettelijke kader,
maar wel met de wens of het beleid van
een drinkwaterbedrijf tot beproeven
omdat (i) een eventuele lekkage van de
leiding een te hoog risico oplevert, (ii) de
leiding een grote diameter (bedrijfskeuze,
bijvoorbeeld ≥ 400 mm) heeft of (iii) voor
de aanleg van de leiding een vergunning
noodzakelijk is waarbij afpersen een
vereiste is;
• Leidingen die niet worden beproefd.
Drinkwaterleidingen volgens de eerste
twee categorieën (verplichting op basis van
een wettelijk kader of verzekering) worden

‘Berekening CO2-voetafdruk van
drinkwaterbedrijven’ (PCD 11:2020)
In 2018 is de eerste editie van deze praktijkcode opgesteld (PCD 11:2018). Daarin
wordt een methodiek gepresenteerd voor
de berekening van de CO2-voetafdruk van
drinkwaterbedrijven. Door middel van de
praktijkcode wil de drinkwatersector de
berekening formaliseren, wat moet leiden
tot meer uniformiteit en consistentie in de
berekeningswijze. Na een relatief korte
periode van 2 jaar is het document geactualiseerd. Dat wil zeggen dat in de eerste
plaats de tekst is geactualiseerd. Verder is
de bijbehorende begrippenlijst uitgebreid
en waar nodig aangepast. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van de eerste editie
zijn echter de toevoeging van de add-on
‘LCA-benadering voor elektriciteitsproductie’ en de actualisatie van de te hanteren
emissiefactoren in de bijbehorende Excel
rekensheet.

Brabant Water vervangt zand
voor kalkpellets
Brabant Water heeft in kalkpellets een duurzaam alternatief gevonden voor
zand als ent-materiaal voor het ontharden van drinkwater. Het drinkwater
bedrijf gebruikt kalkpellets van The Calcite Factory.
In 2016 is bij Brabant Water de transitie ingezet van het enten op zand naar het
enten op calciet. In eerste instantie werd gebruik gemaakt van calciet dat werd
gewonnen in een kalkgroeve in Duitsland. Dit leidde ertoe dat de kalkkorrels van
Brabant Water voor 100 procent uit kalk bestonden. Hierdoor konden alle geproduceerde kalkpellets worden ingezet bij de productie van Cradle to Cradle tapijt tegels
van DESSO/Tarkett in Waalwijk.
Op het moment dat de pelletkalk ent-materiaal van de The Calcite Factory eind
2019 een Kiwa Watermark kreeg, was er een interessant alternatief voor de groeve
calciet. Brabant Water startte een onderzoek en in de eerste helft van 2020 is op
twee waterproductiebedrijven succesvol onderzoek uitgevoerd met pelletkalk
ent-materiaal. Circa 15 procent minder uitspoelverlies bij het wassen van de calciet,
significant minder onderhoud rondom het onthardingsproces en een fikse besparing van het aantal transport km’s waren de belangrijkste resultaten.

Primeur De Dommel: supersnelle virtuele pilot
voor ozoninstallatie
‘Praktijkcodes drinkwater’ met
de onderliggende documenten
zijn in te zien via de website
www.PraktijkcodesDrinkwater.nl
Medewerkers van waterbedrijven
en ook andere geïnteresseerden
hebben via een vrij toegankelijke
website toegang tot de documenten,
die worden aangeduid als ‘Praktijk
code Drinkwater’. Zo kunnen de
bedrijven deze ‘PCD’s’ in hun eigen
werk gebruiken en ook bijdragen
aan het actueel houden ervan.
Voor meer informatie: Martin
Meerkerk van KWR Water Research
Institute, (030) 60 69 591
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Op de rioolwaterzuivering Soerendonk wil waterschap de Dommel een ozon
installatie bouwen om medicijnresten beter uit afvalwater te kunnen verwijderen.
In plaats van een fysieke pilot van een jaar is hiervoor een veel goedkopere computersimulatie uitgevoerd in 6 weken tijd.
Dat is volgens het waterschap een wereldprimeur. Tom Weijtmans, adviseur zuiveringstechnologie bij De Dommel: “Tot nu toe werden er altijd fysieke pilots uitgevoerd voor implementatie op volle schaal. De kosten daarvan bedragen zomaar
enkele honderdduizenden euro’s en het kan meer dan een jaar tijd in beslag nemen.”
Tijdens een webinar ontdekte de adviseur het AMOZONE-computermodel van het
Belgische bedrijf AM-Team, dat een simulatie met ozon mogelijk maakt. Een fysieke
proef is dan niet nodig. De kosten van de simulatie bedragen volgens Weijtmans
‘enkele tienduizenden euro’s’.
Met een sensor die gedurende een maand in het effluent hangt, worden online
data verzameld. In het laboratorium wordt ozon aan vier monsters toegevoegd om
erachter te komen hoe dat op het water reageert. Met deze informatie wordt het
computermodel gekalibreerd en gevalideerd. Als vervolgens de onlinedata worden
ingevoerd, kan met verschillende ozondoseringen gekeken worden wat het beste
rendement oplevert.
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‘Wij verbinden alles met elkaar’
Hoe houd je als beheerder altijd en overal grip op alle locaties in
het veld? Dat is de expertise van de afdeling Procesautomatisering
van Mous Waterbeheer. “Iedere situatie is anders,” legt manager
interne productie Jacob Groeneveld uit.
Watermanagement vraagt niet alleen speciﬁeke technische kennis, maar vooral ook
veel creativiteit. “Onze klanten maken
gebruik van verschillende merken hardware, de situatie in het veld is elke keer
anders en ook klantwensen verschillen,”
vertelt Groeneveld. “Dat vraagt om een
klantgerichte aanpak bij het uitdenken en
engineeren van oplossingen voor beheer.”

DATAGESTUURD RIOOLBEHEER
Groeneveld illustreert de expertise van
Mous met een voorbeeld: een project voor
datagestuurd rioolbeheer in opdracht van
de gemeente Groningen. “De opdrachtvraag betrof een duurzame manier van
hemelwaterafvoer voor het bedrijventerrein Euvelgunne. wln en imd ontwierpen een proces om bij hevige neerslag

datagestuurd over te storten op minder
gevoelig oppervlaktewater. Mous Waterbeheer verzorgde het functionele ontwerp
en de softwareontwikkeling van diverse
slimme regel- en meettechnieken, onder
meer om het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater te meten en de afvoer van
regenwater te beheersen. Daarbij worden
meetdata uitgewisseld tussen zowel de
verschillende locaties onderling als de
betrokken organisaties. Door toepassing
van deze techniek kan sterk verdund
rioolwater op zeer speciﬁeke locaties nu
bewust en op een duurzame manier
worden overgestort. De beheerder blijft
bovendien 24/7 ‘in control’.”

IEC 61131–3

INTUÏTIEF EN LOGISCH

Het engineeringteam van Mous Waterbeheer heeft inmiddels al meer dan 30 jaar
ervaring in plc-techniek en programmeren. “We passen de best practices toe om
installaties en klantoplossingen te optimaliseren. Dat doen we volledig merkonafhankelijk en conform de internationale iec 61131-3 norm. Juist doordat we
bij Mous Waterbeheer het volledige proces
beheersen, van softwareontwikkeling en
ontwerp tot en met installatie en onderhoud, kunnen we elk vraagstuk op het
gebied van procesautomatisering in het
veld oplossen.”

Ook het energieverbruik is vandaag de
dag een belangrijk aandachtspunt. Zo
ontwikkelde Mous Waterbeheer een
slimme regeling die continu het optimale punt zoekt tussen maximaal water
verpompen tegen minimaal energieverbruik. Groeneveld, tot slot: “We
streven voortdurend naar de optimale
mix van slimme techniek en gebruiksgemak, intuïtief en logisch.” n

‘Een installatie moet te
doorgronden zijn zonder dat je
er voor iedere handeling een
handleiding bij moet pakken’

WILT U MEER WETEN?
Ga voor meer informatie naar
mouswaterbeheer.nl

ATB Nederland
Westeinde 220
8351HP STEENWIJK

Telefoon 0521-38 39 00
E-Mail atb@atbnederland.nl
Web www.atbnederland.nl

Roto-Sieve: doeltreffende
en onderhoudsvriendelijke
roostergoedverwijdering

Uit ruim 400 inschrijvingen is ATB Nederland door de Kamer van
Koophandel verkozen om deel uit te maken van de top 100 inno
vaties van Nederland.
ATB Nederland heeft dit weten te bereiken met twee innovaties die
samen meer (milieu) winst uit slib kunnen halen. Door een combi van
technieken om het ontwateringsproces te optimaliseren waardoor er
minder slib hoeft te worden afgevoerd.
Deze nieuwe techniek van ATB Nederland bestaat uit twee innovaties,
die zowel gecombineerd als apart te gebruiken zijn. ATB Nederland
ontwikkelde ze samen met Duitse partners. De eerste innovatie is de
EMMI, deze maakt een speciale “voormenging” bij gebruik van vloeibaar polymeer mogelijk. Daardoor wordt dit extra actief en kan het optimaler vlokken. Dit vermindert het polymeerverbruik tot wel 40 procent.
De tweede innovatie is de FlocFormer, een drietraps-meng-unit die
er voor zorgt dat er optimale polymeervlokken ontstaan die zich met
het slib vermengen. Deze unit beïnvloedt die vlokken zodanig dat ze
nog meer aan zich kunnen binden zodat er hogere droge stofgehaltes
worden bereikt. Tevens wordt er minder polymeer verbruikt.
Naast milieuvriendelijk te zijn zorgen de innovaties ook voor flinke besparingen. Enige procenten winst in een hoger droge stof gehalte in het
slib leidt tot korte armotiseertijden. Als het door onze methode bewerkte
slib wordt afgevoerd, vervoer je minder water. Dit leidt ook nog eens tot
minder vervoersbewegingen en efficiënter drogen of verbranden.
Meer weten? Ga naar www.atbnederland.nl of bel 0521-38 39 00

De ROTO-SIEVE roterende trommelzeven verwijderen vaste deeltjes
en vezels uit diverse vloeistof- en slibstromen, zowel uit afvalwater
stromen als proceswaterstromen. Bijna 5.000 toestellen wereldwijd in
werking in tal van industrieën. Doeltreffend, duurzaam en onderhouds
vriendelijk.
Voordelen van de Roto-sieve trommelzeven:
• Zelfreinigend en minimaal onderhoud
• hoge operationele betrouwbaarheid
• hoge afscheidingsgraad
• lange levensduur
• laag energieverbruik en kostenbesparend
• voor vele toepassingen inzetbaar
• verhoogt de performantie van de waterzuiveringsprocessen

TASK Industriële Milieutechnieken
Kerkhofstraat 33
2220 Heist-op-den-Berg, Belgium

Telefoon +32/15 24 21 15
E-Mail info@task.be
Web www.task.be

Referenties in verschillende sectoren.
Wereldwijd zijn er al duizenden Roto-Sieve trommelzeven (Lackeby
Products AB) operationeel, zowel bij bedrijven, als in groot- of kleinschalige
rioolwaterzuiveringsstations (RWZI en KWZI).
Roto-Sieve roterende zeven worden succesvol ingezet in onder andere
brouwerijen, kunststofrecyclage, koffiebranderijen, de groente verwerkende
nijverheid, de aardappel verwerkende nijverheid, bottelarijen, de c hemische
industrie, veevoederproductie, slachthuizen, kippenslachthuizen, de textiel
industrie, de suikerindustrie, de papier- en karton verwerkende n ijverheid,
de visindustrie, de zuivelnijverheid, plastiek verwerkende bedrijven,
recyclagebedrijven, enz.
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JOHAN VAN VEEN ZAG
ZEESPIEGELSTIJGING
AL ALS GROTE
BEDREIGING

JOHAN VAN VEEN

TEKST ERIC BURGERS | BEELD ISTOCKPHOTO, RIJKSWATERSTAAT

Johan van Veen

Terwijl bovenmatige droogte, hitte en piekbuien als merkbare gevolgen van k
 limaatverandering
in het Antropoceen de gemoederen bezighouden, blijft versnelde zeespiegelstijging een tame
lijk abstract fenomeen. Hoe anders was dat voor Johan van Veen, geestelijk vader van het
Deltaplan, wiens leven in het teken stond van de vraag hoe inwoners van almaar zakkend land
zich het best tegen het oprukkend water en zout van de zee kunnen weren.

V

an Veen (1893 – 1959) groeit
op in Uithuizermeeden, met
het Groningse polder- en
kwelderlandschap voor
de deur. Van jongs af aan
is hij gebiologeerd door
de natuurlijke processen en menselijke ingrepen die het Nederlandse
landschap vormen. In de in 2020
heruitgegeven biografie Johan van
Veen, meester van de zee beschrijft
Willem van der Ham in soepel proza
hoe een gedreven civiel ingenieur de
fysica van de delta door een veelheid
van onderzoeken doorgrondt, zich al
doende bewust wordt van de omvang
en mogelijke gevolgen van de gecombineerde risico’s van zeespiegel
stijging, bodemdaling en verzilting, en
vergaande plannen bedenkt om deze
te beperken. Van der Ham tapte uit
vele bronnen en weet de persoonlijke
historie en professionele wapenfeiten
van de uitermate productieve Van
Veen te verweven tot een boeiend,
bijtijds weemoedig levensverhaal. Het
inspireerde Rutger Bregman vorig
jaar tot zijn pamflet Het water komt,
waarin informatie over Van Veen haast

letterlijk uit de biografie is overgenomen.
Pragmatisch
Van Veen studeert civiele techniek
in Delft. In dienst van de P
 rovinciale
Waterstaat werkt hij in Drenthe als
landmeter in het veld en doet hij
ervaring op met planvorming voor een
betere ontwatering van het land. Na
zeven jaar beproeft hij zijn geluk in
Suriname, waar hij een aanvankelijk
slecht presterende bauxietfabriek
goed laat draaien door simpelweg
te voorkomen dat er met natte kolen
wordt gestookt. Een vraagstuk pragmatisch benaderen, dat is Van Veen
ten voeten uit.
In 1929 gaat hij werken voor Rijkswaterstaat en stort zich vol overgave
op onderzoek naar kust en zee. Zijn
ontwerp voor een leidam ter verbetering van de bevaarbaarheid van
het Hellegat, tussen Volkerak en
Hollandsch Diep, wordt – ook zestig
jaar later – als een bijzondere prestatie beschouwd. In de zuidwestelijke
delta hervindt Van Veen zijn fascinatie
voor ‘die wisselwerking van natuur-

lijke kracht en menselijk ingrijpen’
die hij in Groningen al had. Kennis
van de beweging van water, zand, slib
en zout is in de jaren dertig beperkt.
Als medewerker van de nieuwbakken
Studiedienst van de Zeearmen, Benedenrivieren en Kusten brengt Van
Veen hier verandering in. Voortvarend
organiseert hij meetcampagnes en
produceert in de loop der jaren een
indrukwekkende stapel onderzoeksrapporten. Deze handelen onder meer
over verzilting in het benedenrivierengebied en te verwachten stormvloedstanden. Ook ontwerpt hij een variant
op een echotoestel om eenvoudig
zee- en rivierlodingen te kunnen doen
en vindt hij een grijpinstrument uit om
bodemmonsters te kunnen nemen.
Plannen
Zijn onderzoeken, waaronder zijn
eigen promotieonderzoek naar de
invloed van het Nauw van Calais op
de Noordzeekust, brengen hem tot
het inzicht dat er sprake is van een
groot overstromingsrisico doordat
dijken in Zuid-Holland, Zeeland en
Noord-Brabant niet zijn berekend op

 ogelijke waterstanden bij stormm
vloed. In 1939 publiceert hij in een
nota schattingen van stormvloedstanden in het jaar 2000. Onder meer deze
nota vormt aanleiding voor de oprichting van een Stormvloedcommissie.
Zeespiegelstijging beschouwt hij
inmiddels als de grootste bedreiging
voor de Nederlandse kust.
In zijn Viereilandenplan (1938) en
Vijfeilandenplan (1942) pleit Van Veen
voor de verbinding van Zuid-Hollandse
eilanden in combinatie met structurele dijkverhoging langs zeearmen
en benedenrivieren. Ze vormen de
aanzet tot het latere Deltaplan. Al
in 1943 ontvouwt hij een veel verder
gaande, holistische visie op de
toekomst van de Nederlandse kust.
In zijn Groot Verlandingplan stelt hij
een geleidelijke ontwikkeling gedurende tweehonderd jaar naar een
zo goed als afgesloten kustlijn voor.
Een hoofdrol is weggelegd voor de
natuurlijke afzetting van zand en slib:
‘bouwen met de natuur’ avant la lettre.
NR1 FEBRUARI 2021

Visionaire blik
als inspiratie voor
plannenmakers nu
Kustverkorting en landaanwinning
zouden Nederland stukken veiliger én
profijtelijker maken. Voor zijn ideeën
over landaanwinning langs natuurlijke
weg vindt hij inspiratie bij illustere
voorgangers zoals de 16e-eeuwse
waterbouwkundige Andreas Vierlingh.
Van Veens veldexperimenten met het
vangen en ophopen van slib door het
aanplanten van biezen- en rietvelden
doen sterk denken aan hedendaagse
experimenten waarin met slib, zand
en vegetatie de vorming van natuurlijke buffers tegen een stijgende
zeespiegel wordt onderzocht.
Zeespiegelstijging
De zeespiegel blijft in de komende
eeuwen wereldwijd stijgen. Hoe snel
dat gebeurt is onzeker. Niettemin
heeft het gezaghebbende klimaat
panel IPCC de snelheid van de gemid-

delde zeespiegelstijging in 2019 naar
boven bijgesteld en het smelten van
landijs op Antarctica zou ingrijpende
gevolgen kunnen hebben op het peil
van de Noordzee. In dat licht bezien
biedt Van Veens door onderzoek gestaafde visionaire blik wellicht inspiratie voor ingenieurs en plannenmakers
die zich nu buigen over het mogelijke
lot dat laag Nederland wacht.
Deltares publiceerde in 2019 een
verkenning van strategieën waarmee
Nederland zich in de loop van de
eeuw kan aanpassen aan een hogere
zeespiegel: van versterking van de
huidige verdedigingslinie tot en met
de aanleg van zeewaartse polders en,
jawel, de bevordering van natuurlijke
landspiegelstijging. In een Kennisprogramma Zeespiegelstijging wordt
een en ander tot 2026 onderzocht.
Zoals Marjolijn Haasnoot, klimaat
onderzoeker bij Deltares, in november
2020 in dit blad zei: “We moeten nog
ontdekken welke maatregelen we in
de toekomst moeten nemen.” Ervan
uitgaande dat de huidige strategie
van water keren en zand suppleren
tot 2050 soelaas biedt, is er nog even
tijd. Even, want ingrijpende plannen
moeten soms lang rijpen, zo leert de
geschiedenis, en ingrijpende maat
regelen vergen veel voorbereiding.
Je kunt zomaar te laat zijn.•
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KNW begint verkiezing scriptieprijs in MBO

‘MBO-STUDENTEN
VERDIENEN OOK
ERKENNING’
TEKST RENS NIJHOLT | BEELD ISTOCKPHOTO

Studies naar het effect van natte teelt op de flora en fauna, een ontwerp voor de renovatie
van een koelwater innamestation en een bestrijdingsplan voor een invasieve exoot. Deze
afstudeeronderzoeken vielen in de prijzen tijdens de eerste editie van de MBO-scriptieprijs
van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Een prijs die in het leven is geroepen
om studenten enthousiast te maken voor de watersector, maar bovenal om MBO’ers meer
waardering te geven, zegt jurylid Jan Willem Mulder. “We willen deze studenten de erkenning
geven die ze verdienen.”

S

inds jaar en dag worden er
afstudeerprijzen uitgereikt
door het KNW aan masteren bachelorstudenten in de
watersector. Gek genoeg
bestond zo’n verkiezing
nog niet voor het middelbaar beroepsonderwijs. Tot afgelopen jaar. Toen
het KNW besloot om ook voor MBO-
studenten een scriptieprijs te organiseren. Uit de inzendingen werd een
viertal winnaars geselecteerd, waarbij
de jury toetste op de bruikbaarheid,
uitvoerbaarheid, kwaliteit en origi
naliteit van de eindopdracht. Tijdens
een online evenement op 20 november
vorig jaar werden de winnaars bekend
gemaakt. Mulder, in het dagelijks

leven afdelingshoofd process & technology bij Evides Industriewater, was
zeer tevreden over de waarde van de
scripties: “In alle opzichten waren de
scripties van de winnaars compleet en
van hoge kwaliteit.”
Gedeelde derde plaats
Op de derde plaats eindigde Ingo van
Veghel samen met Vincenzo N
 aviglio.
Beide Aeres-studenten (Almere)
baseerden hun onderzoek op de pilot
van Waternet ‘natte teelt bij de boer’
in Ankeveen, waar het watercyclusbedrijf onderzoek doet naar natte
landbouw. “Mijn onderzoek is uitgevoerd in de Oostelijke Vechtplassen
op de onderzoekslocatie De Korre-

mof”, vertelt Naviglio. “Waternet wil
de komende jaren data verzamelen
over de aanwezige flora en fauna om
meer inzicht te krijgen in de effecten
van de natte teelt. Uit mijn onderzoek
blijkt dat binnen het referentieveld
er een successiereeks plaatsvindt
tussen verschillende vegetatie- en
habitattypen, waaronder prioritaire
gevallen in de Oostelijke Vechtplassen
en sommige zelfs zeldzaam in Nederland. In de resultaten komt naar voren
dat de bedekkingsgraad van deze
zeldzame typen en soorten is toegenomen.”
Ook Van Veghel deed onderzoek in het
Natura 2000-gebied. “Ik heb onderzoek gedaan naar het determineren

van macrofauna in de pilot van Water
net”, legt hij uit. “Dit is belangrijk
omdat het waterschap Amstel Gooi en
Vecht heeft besloten om het waterpeil
vanaf 2030 niet meer volledig met de
daling mee te verlagen. Het gevolg
daarvan is dat in (delen van) het
veenweidegebied in de verre toekomst geen veeteelt meer mogelijk is.
Boeren onderzoeken daarom andere
teelt- en oogstmethodes. Helaas
heb ik weinig veldonderzoek kunnen
doen vanwege corona, maar heb ik
oplossingen aangedragen hoe er in de
toekomst het beste gedetermineerd
kan worden, zoals door het maken van
protocollen en een handboek.”
Koelwater innamestation
Nova College-student Bart Werkhoven
bemachtigde de tweede plek. Werkhoven werkte een ontwerp in detail
uit voor de renovatie van een koelwater innamestation in opdracht van
Olam Cocoa in Zaandam, producent
van voedsel en industriële grondstoffen. Werkhoven: “Mijn project gaat
over het verantwoord en duurzaam
aanleveren van koelwater voor de
fabriek, die langs de Zaan staat. Het
huidige koelwaterstation is namelijk
sterk verouderd. Mijn opdracht was
het realiseren van nieuwe koelwaterpompen met leidingsystemen. Dankzij
het duurzame ontwerp - de frequentie
geregelde motoren - kan er geregeld
worden naar de vraag. Met de installatie kunnen de twee afzonderlijke
pompen een geregelde flow van koelwater garanderen richting de fabriek
en mede hierdoor kan er enorm veel
energie worden bespaard.”
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VERKIEZING SCRIPTIEPRIJS IN MBO
‘ We moeten
anticiperen op de
toekomst en deze
groep enthousiast
maken voor onze
branche’

Invasieve exoot
Shanelle Steijn (Aeres Almere) won de
eerste prijs met haar bestrijdingsplan
voor ongelijkbladig vederkruid, een invasieve exoot. Steijn deed haar onderzoek in Emmeloord in opdracht van
waterschap Zuiderzeeland. “Het onderzoek gaat over de beste methode
om het ongelijkbladig vederkruid in
de wijk De Erven te bestrijden. Eerst
heb ik gekeken naar de kenmerken,
hoeveelheden en de impact op de
omgeving. Aan de hand van eerdere
pogingen om het blad te bestrijden,
is er gekeken naar methoden die wel
succesvol zouden kunnen zijn. Hier is
de werking van benoemd, het verwachte effect, de voor- en nadelen,
de haalbaarheid en de kosten.”
Op basis van haar scriptie, een poster
en een videopitch werd Steijn als
winnaar gekozen. Een uitslag die ze
zelf niet zag aankomen. “Ik heb vooral
meegedaan omdat het mij enorm
leerzaam leek. Met mijn opdracht
wilde ik ervaring opdoen - leren van
de mensen om mij heen. Ik vind het
ontzettend leuk dat ik eerste ben geworden en het is een soort bevestiging
dat ik op de goede weg ben.”
Coronavirus
Hoewel de studenten werden gehinderd door de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus,
hebben de onderzoeken niet ingeboet
op kwaliteit volgens Mulder. “Er was
een beperking in het verrichten van
veldwerk, waardoor de studenten
meer bureauwerk hebben moeten
doen. Maar dat heeft de kwaliteit niet
in de weg gestaan. Alle vier de onder-

Jan Willem Mulder

Ingo van Veghel

Vincenzo Naviglio

Bart Werkhoven

Shanelle Steijn

zoeken zijn heel toepasbaar voor de
opdrachtgevers.”
De prijsvraag is een onderdeel van
een bredere aanpak van het KNW
om meer aandacht de generen voor
praktijk geschoolden. En dat is
hard nodig, aldus de organisatie. Al
jarenlang dreigt er een tekort aan
praktijkgericht personeel in de water
sector. “Je merkt dat de spoeling
dun is als je een vacature open hebt
staan. Er is veel concurrentie met
andere sectoren, zoals de industrie.
Daarom moeten we anticiperen op de
toekomst en deze groep enthousiast
maken voor onze branche. Al is het
nog wel een puzzel om die hele groep
te bereiken. Maar dat gaat lukken,
daar ben ik van overtuigd.”•

39

40

SCRIPTIEPRIJS WO EN HBO

BESTE

MASTERSCRIPTIE

BESTE

SLACHTOFFERBEPALING BIJ
GROOTSCHALIGE OVERSTROMINGEN

KLEP-BALGSTUW MEEST
GESCHIKT VOOR DE MAAS

In een casestudie voor het rivierengebied de Bommelerwaard onderzocht Anneroos Brussee voor haar
afstudeerproject aan de TU Delft, in samenwerking met Deltares, mogelijke verbeteringen in de huidige
slachtofferbepaling van grootschalige overstromingen in Nederland. Ze won met het onderzoek de verkiezing van de beste masterscriptie van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. TEKST ANNEROOS BRUSSEE

De stuwen in het Nederlandse deel van de Maas zijn gebouwd tussen 1925 en 1936 en zijn aan vervanging
toe. Daarom is een verkennend onderzoek uitgevoerd met als doel een stuwmiddel te vinden dat het meest
geschikt is als vervanging van de huidige stuwen in de Maas. De stuw bij Grave fungeert als casus in dit
onderzoek, dat door KNW als beste bachelorscriptie werd beoordeeld. TEKST ARON BRAAKMAN EN MATTHIAS POLINDER

Anneroos Brussee (25 jaar)
is afgestudeerd Civiele
Techniek, masterrichting
Waterbouwkunde aan de
TU Delft. Momenteel is ze
werkzaam als adviseur bij
Horvat & Partners.

Het aantal slachtoffers ten gevolge van
een potentiële overstroming wordt bepaald
met behulp van ‘mortaliteitsfuncties’.
Deze functies zijn voornamelijk gebaseerd
op data van de Watersnoodramp in 1953
(1.795 directe slachtoffers) en geven de
mortaliteit als functie van drie expliciete
overstromingskenmerken: waterdiepte,
stroomsnelheid en stijgsnelheid. De functies bevatten aanzienlijk meer impliciete
factoren die gebaseerd zijn op de omstandigheden in 1953, maar deze onderliggende
factoren zijn mogelijk niet meer representatief voor potentiële overstromingen elders
in Nederland. Bijvoorbeeld huissterkte,
ruimtelijke inrichting, communicatie
systemen en sociaaleconomische omstandigheden zijn veranderd sinds 1953.
Aan de hand van discussiepunten van
de huidige Nederlandse slachtoffer
bepaling, kennis van recente buitenlandse
overstromingen en internationale slachtofferbepaling methoden, zijn alternatieve
mortaliteitsfuncties of aanpassingen van
huidige parameters voorgesteld en zijn
deze door middel van gevoeligheidsanalyses bestudeerd. Uit de casestudie blijkt
dat de aankomsttijd van het water na het
doorbreken van de dijk een grote impact
heeft op het aantal slachtoffers, omdat
voor bepaalde gebieden de aankomsttijden

Simulatie van een
dijkdoorbraak in de
Bommelerwaard

lang genoeg zijn om het gebied te ontvluchten. Hierbij is crisismanagement van cru
ciaal belang. De toegenomen huissterkte is
ook van belang, omdat deze het maximaal
individueel risico verlaagt (de jaarlijkse
kans op overlijden door een overstroming),
vooral voor gebieden met grote waterdieptes (>2,1 m) en hoge stijgsnelheden
(>0,5 m/u). Daarnaast kan uit de literatuurstudie worden afgeleid dat ouderen extra
kwetsbaar zijn tijdens overstromingen.
Door de vergrijzing is het aantal ouderen in
Nederland sinds 1953 aanzienlijk toegenomen en is aan te bevelen deze verschuiving
mee te nemen in de slachtofferbepaling.
De drie overstromingskenmerken worden
in huidige waterveiligheidsstudies bepaald
met behulp van grove overstromingssimulaties. Met het softwareprogramma D-Flow
Flexible Mesh is de impact onderzocht van
de toepassing van hogere model resoluties:
100 m, 25 m en gedeeltelijk 5 m voor het
gebied bij de dijkdoorbraak.
De resultaten van deze verschillende
overstromingssimulaties kwamen in grote
mate overeen. Het 100 m model is over het
algemeen het meest aantrekkelijk, omdat
het voldoende in staat is de gevaarlijke
plekken te lokaliseren, het een ordegrootte
geeft van de overstromingskenmerken, het
kortere rekentijden kent ten opzichte van
hogere resoluties en aansluit bij de nauwkeurigheid van de datapunten van 1953.
In deze studie resulteerde het modelleren
van gevaarlijke plekken (bijvoorbeeld een
gebied naast een verhoogde weg) met een
hogere resolutie in een hogere waarde voor
het individueel risico op buurtniveau. Dit
kan gevolgen hebben voor het maximaal
individueel risico en daarmee de norm van
een dijktraject.•

Aron Braakman (23 jaar), is
aan hogeschool Windesheim
afgestuurd in HBO Civiele
Techniek met waterbouw als
specialisatie. Zijn huidige
functie is junior constructief
ontwerper bij TAUW Group,
vestiging Deventer.

Matthias Polinder (22 jaar), is
aan hogeschool Windesheim
afgestudeerd in HBO Civiele
Techniek met waterbouw als
specialisatie. Zijn huidige
functie is junior constructeur bij Ingenieursbureau
Boorsma, vestiging Urk.

Naast dat de stuwen het einde van de
levensduur naderen, voldoen ze op het
gebied van beheer en onderhoud niet langer
meer aan de eisen en wensen van de beheerder. Zo is het openen en sluiten van het
huidige stuwmiddel te arbeidsintensief, onveilig en heeft het stuwmiddel een te groot
lekdebiet. In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: “Hoe ziet het
meest geschikte stuwmiddel voor een stuw
te Grave er uit en op welke wijze is dit stuwmiddel toepasbaar op andere locaties in het
Nederlandse deel van de Maas?”.
Om te bepalen welk stuwmiddel het meest
geschikt is, zijn enkele uitgangspunten
vastgesteld: hydraulische randvoorwaarden,
ontwerpeisen en directe eisen van de opdrachtgever. Daarnaast is vastgesteld welke
criteria van belang zijn voor de afweging van
stuwmiddelen voor stuwen in de Maas.
Een literatuurstudie ligt ten grondslag aan
een totaaloverzicht van 25 stuwmiddelen
die tegen elkaar afgewogen worden in dit
onderzoek. De stuwmiddelen zijn getoetst
aan de eisen en randvoorwaarden; twaalf
stuwmiddelen voldeden hieraan en zijn
verder afgewogen door middel van een
Trade-Off Matrix (TOM). Met behulp van de
TOM zijn deze twaalf stuwmiddelen onderling vergeleken aan de hand van enkele

BACHELORSCRIPTIE

criteria. Drie stuwmiddelen bleken het
meest geschikt: de (verticaal draaiende)
segmentdeur met klep, de overstroombare
segmentdeur en de klep-balgstuw. Om het
onderzoek een innovatief karakter te geven
is een vierde innovatieve variant toegevoegd:
de kniestuw.
De vier varianten zijn op twee manieren
tegen elkaar afgewogen nadat ze zijn uitgewerkt in een globaal ontwerp: enerzijds door
een Multicriteria Analyse (MCA) en anderzijds door een kosten-batenanalyse. Door
middel van de MCA zijn de vier varianten op
kwaliteit gewogen. Uit de MCA volgt dat de
segmentdeur met klep de hoogste kwaliteit heeft. Met de kosten-batenanalyse zijn
de vier varianten vergeleken op kosten. De
klep-balgstuw is volgens deze analyse het
goedkoopste s tuwmiddel. De voorkeursvariant is bepaald door de MCA-scores te
delen door de kosten; op deze manier is
inzichtelijk gemaakt welke variant de beste
prijs-kwaliteitverhouding heeft en daarmee
de voorkeursvariant is. Dit is de klep-balgstuw.
Als laatste stap is gekeken of de voorkeursvariant voor de stuw Grave ook toegepast
kan worden op de andere locaties in de
Maas. Geconcludeerd is dat de klep-
balgstuw in het hele Nederlandse deel
van de Maas kan worden
toegepast.•

Klepstuw

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat onder begeleiding van
Ingenieursbureau Boorsma. Het
onderzoeksrapport is te vinden
op www.hbo-kennisbank.nl. Hier
zijn ook de contactgegevens van
de auteurs te vinden.
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UPDATE BEVESTIGT:
MEDICIJNRESTEN ZIJN EEN
RISICO VOOR DE WATERKWALITEIT
RIVM en Deltares publiceerden onlangs nieuw onderzoek over medicijnresten in
oppervlaktewater. Hoewel we nog lang niet alles weten over de vele honderden
verschillende werkzame stoffen, is de conclusie d
 uidelijk: medicijnresten zijn een
risico voor de waterkwaliteit, en maatregelen zijn geboden.

De onlangs verschenen update van het rapport ‘Geneesmiddelen en Waterkwaliteit’ uit 2016 betreft twee aspecten:
de vracht aan medicijnresten naar het oppervlaktewater,
en de risico’s en effecten in het veld. In dit artikel beperken
we ons tot de resultaten over 2018.
In 2018 verstrekten de Nederlandse openbare apothekers
2272 ton aan werkzame stoffen uit geneesmiddelen op
recept. Het gaat hierbij naar schatting om een kleine
1000 verschillende werkzame stoffen. Na aftrek van bijvoorbeeld sommige plantaardige stoffen en lichaamseigen
stoffen, blijft hiervan 1924 ton over.
Het leeuwendeel van deze 1924 ton (97 procent, 1860 ton)
komt van stoffen waarvan apothekers jaarlijks 1 ton of
meer verstrekken. Op basis van excretieprofielen (mate
waarin een werkzame stof door het lichaam wordt uitgescheiden) en het zuiveringsrendement van rwzi’s schatten
we in dat hiervan minimaal 509 ton in oppervlaktewater
terechtkomt. De bulk bestaat uit enkele laxeermiddelen en
het veelgebruikte diabetesmedicijn metformine. De laxeermiddelen macrogol en lactulose breken waarschijnlijk
goed af en zijn bovendien niet biologisch actief. Als we deze
twee middelen niet meenemen, is de vracht naar oppervlaktewater jaarlijks minimaal 190 ton.
Dit is hoger dan de in 2016 gerapporteerde vracht van
minimaal 140 ton. Vergelijken is echter moeilijk door het
gebruik van andere bronnen en nauwkeuriger berekeningen.
Onbekende bronnen
Dit beeld is niet compleet: vrije verkoop, verstrekking en
gebruik in ziekenhuizen en diergeneesmiddelen zijn niet
meegenomen. Ook afbraakproducten van medicijnen
(metabolieten) zijn niet meegerekend. Uitzondering is
metformine. Deze stof wordt snel omgezet, voornamelijk
in de metaboliet guanylureum. Die is slecht afbreekbaar,
en is daarom ook meegenomen. Sommige metabolieten
kunnen in water worden teruggevormd naar de werkzame

stof: de zogenaamde conjugaten. Ook die zijn een grote

onbekende en kunnen potentieel honderden tonnen aan de
vracht toevoegen.
Overigens is vracht geen maatstaf is voor risico. Zo hebben
sommige weinig gebruikte stoffen (gebruik < 1 ton per
jaar) al bij zeer lage concentraties een effect, bijvoorbeeld
hormonen.
De vraag is vervolgens: welke medicijnresten zijn daadwerkelijk aangetroffen in het oppervlaktewater? Gegevens hierover zijn verkregen via het Informatiehuis Water
(regionale wateren) en Rijkswaterstaat (Rijkswateren). In
totaal kwamen we tot 117 gemonitorde stoffen. Van deze
stoffen zijn de maximumwaarden verzameld en is, waar
mogelijk, de jaargemiddelde concentratie berekend. Die
zijn vergeleken met risicogrenzen: ofwel voorgestelde
waterkwaliteitsnormen, ofwel ‘Predicted No Effect Concentrations’ (PNEC’s). Voor beiden wordt ongeveer dezelfde
methodiek gebruikt. Ze geven de concentratie aan waarbij
geen negatieve effecten te verwachten zijn.
In 2018 overschreden 16 van de 117 gemonitorde stoffen
(14 procent) minstens één keer de risicogrens. Voor 9 stoffen lag ook het locatiespecifieke jaargemiddelde boven de
risicogrens (minimaal 4 metingen per locatie). Voor bijna
20 procent van de stoffen was bepaling van het risico niet
mogelijk omdat risicogrenzen ontbreken, of omdat de
risicogrens onder de detectielimiet ligt.
Onderschatting
De 117 gemonitorde stoffen vormen een klein deel van
de voorgeschreven medicijnen. Van veel stoffen met een
grote vracht naar het oppervlaktewater ontbreken meetge
gevens en/of risicogrenzen. Dit komt onder meer doordat
voor geneesmiddelen die vóór 2006 zijn toegelaten, geen
milieubeoordeling is uitgevoerd. In deze lacune gaat het
Europese PREMIER-project voorzien (o.a. Radboud Universiteit Nijmegen en RIVM, 2020-2026).
Daar komt nog bij dat voor veel stoffen de analytische

De 15 werkzame stoffen met het hoogste
gebruik en de 15 stoffen met de grootste
geschatte vracht naar
oppervlaktewater in
2018. Vetgedrukte
stoffen staan in beide
lijsten

methodes niet nauwkeurig genoeg zijn om tot op de
risicogrens te meten. Daarnaast ontbreken in de huidige
analysepakketten stoffen die naar verwachting een risico
vormen voor de waterkwaliteit, zoals veel hormonen. Een
voorbeeld is levonorgestrel (uit anticonceptiepillen), dat in
een Europese studie genoemd wordt als de stof met het
grootste risico.
In het veld is hormoonverstorende activiteit aangetoond in
effluent van rwzi’s. Dit kan liggen aan medicijnresten, maar
ook aan industriële en huishoudelijke chemicaliën.
In Nederland is dit tot nu toe niet onderzocht. In het buiten
land zijn effecten op vissen (geslachtsverandering) en
macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan effluent met
medicijnresten.
Naar de effecten van mengsels is in onze studie niet gekeken. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld bioassays of effect-
based-monitoring ingezet worden. In het kennisimpulsproject Toxicologie wordt hieraan gewerkt. Ook in het kader
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) neemt de aandacht toe,
getuige een watchlist van medicijnresten en de lopende
herziening van de prioritaire stoffenlijst.
Conclusies
De conclusies van onze update zijn hetzelfde als in de
vorige rapportage (2016): medicijnresten zijn een risico
voor het watermilieu. Om welke stoffen het precies gaat,
maakt niet uit omdat de mogelijke maatregelen vaak vergelijkbaar zijn voor verschillende medicijnresten.
NR1 FEBRUARI 2021

Sinds 2016 wordt aan maatregelen gewerkt in de ketenaanpak Medicijnresten uit Water (zie www.medicijnresten.
org). Hierin werkt de watersector samen met partijen
uit de zorgsector, ook op lokale schaal, om de hoeveelheid medicijnresten die in het water terecht komt te
verminderen.
Caroline Moermond, Mark Montforts, Bastiaan Venhuis
(RIVM), Erwin Roex, Kevin Ouwerkerk (Deltares)
Naar een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Medicijnresten zijn een risico voor de waterkwaliteit, zo
bleek onlangs uit een update van RIVM en Deltares. Ook
al weten we nog lang niet alles over de vele honderden
verschillende werkzame stoffen, er is genoeg reden tot
zorg. Om welke stoffen het precies gaat, maakt niet uit
omdat de mogelijke maatregelen vaak vergelijkbaar zijn
voor verschillende medicijnresten.
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Meer weten?

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

h2owaternetwerk.nl

Doseren Mengen Roeren Pompen Filtreren Service

Nieuwe studie bevestigt: medicijnresten
zijn een risico voor de waterkwaliteit
Onderzoek van RIVM en Deltares bevestigt
de conclusies van een eerdere studie over
risico’s van medicijnresten in oppervlakte
water. In het huidige onderzoek bleek dat
concentraties van negentien verschil
lende medicijnresten in 2017 en 2018
één of meerdere keren de risicogrens
overschreden.
Caroline Moermond, Mark Montforts,
Bastiaan Venhuis (RIVM), Erwin Roex,
Kevin Ouwerkerk (Deltares)
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Optimale ondergrondse inpassing van
open bodemenergiesystemen
Te dicht op elkaar geplaatste (open)
bodemenergiesysteembronnen kunnen
elkaar negatief beïnvloeden. Er is onderzocht wat de invloed is van het dichter bij
elkaar plaatsen van bodemenergiesysteembronnen op het energierendement.
Martin Bloemendal (KWR & TU Delft),
Rob Kleinlugtenbelt (IF Technology), Johan
Valstar (Deltares), Marian van Asten (provincie Utrecht) , Jan Frank Mars (Rijkswaterstaat/Bodem+)

Herstel van natte overstromingsvlakten
langs de Rijntakken
Natte overstromingsvlakten vormen
een belangrijk onderdeel van natuurlijke riviersystemen, maar ondanks
rivierherstel ontbreken ze nog vrijwel
geheel in Nederland. In de uiterwaarden van de Rijntakken liggen lokaal
goede kansen om deze ‘missing link’ te
herstellen.
Gijs Kurstjens (Kurstjens ecologisch adviesbureau), Alphons van Winden (Stroming-BV),
Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Chris
van Turnhout (Sovon Vogelonderzoek) en
Martijn Dorenbosch (RAVON)
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Nieuwe inzichten in freatische grond
waterkwaliteit
Elke drie jaar onderzoekt de provincie
Utrecht de freatische grondwaterkwaliteit.
In 2020 zijn medicijnresten & PFAS-stoffen
extra meegenomen. Behalve dat deze
stofgroepen frequent worden aangetroffen
in het ondiepe grondwater, leverde de
meetronde verschillende nieuwe inzichten
op.
Marc Vissers (SWECO) & Janco van Gelderen
(provincie Utrecht)
Doelafleiding voor het ‘overig water’
in Utrecht
Begeleid door Tauw hebben de g
 emeente
en HDSR samen de doelen voor het overig
water (niet KRW-waterlichamen) in de
stad Utrecht afgeleid. Als basis is een
beoordelingssystematiek gehanteerd die
waterschap en gemeente gezamenlijk
hebben opgesteld.
Susan Sollie (Tauw), Roswitha van Zon
(gemeente Utrecht), Sita Vulto (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
Slim malen is duurzaam malen
De afgelopen jaren zijn veel onderzoeken
uitgevoerd naar het besparen van energie
of kosten in de aansturing van oppervlaktewatergemalen. In dit onderzoek is voor
het eerst gestuurd op basis van het aanbod
duurzame energieproductie.
Thomas Berends (Nelen & Schuurmans),
Tys Leenders (HVC), René van der Zwan en
Jan Willem van Kempen (Hoogheemraadschap van Rij
Bijzondere kwaliteiten van water (5) een solide basis van moderne natuur
wetenschappelijke inzichten
Natuurwetenschappelijke verklaringen
voor het eigenwijze gedrag en de bijzon-

dere kwaliteiten van water waren lange
tijd onbekend, onduidelijk of onvolledig.
Daarin is in de afgelopen drie decennia
veel veranderd.
Hans van Sluis (gepensioneerd watertech
noloog DHV)
Is Bisfenol A de volgende ‘regrettable
substitution’?
‘Regrettable substitution’ is het vervangen
van schadelijke stoffen door een schadelijk alternatief. Een voorbeeld hiervan is
bisfenol A (BPA), wat onder meer gebruikt
wordt in thermisch papier en een hormoonverstorende werking heeft.
Ruud Steenbeek, Patrick Bauerlein (KWR),
Thomas ter Laak (KWR/Universiteit van
Amsterdam), Marja Lamoree (KWR/Vrije
Universiteit)
Genetische biomonitoring van macro
fauna
In toenemende mate wordt conventionele
monitoring van aquatische biodiversiteit
aangevuld met genetische biomonitoring.
Vooral bij de monitoring van vissen en
amfibieën wordt analyse van environmental DNA in water toegepast.
Berry van der Hoorn en Kevin Beentjes
(Naturalis Biodiversity Center, BioMon
Netherlands Center for Genetic Biodiversity
Assessment)

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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NIEUWS UIT HET NETWERK VAN WATERPROFESSIONALS

Agenda@Waternetwerk

Waternetwerk
Scriptieprijs 2021

KNW-activiteiten

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de elekrotechniek?
Modderkolk is voortdurend bezig met uitdagende projecten.
Passen wij bij jou? Bekijk dan eens onze vacatures op
www.werkenbijmodderkolk.nl

sollicitaties@modderkolk.nl | 06 100 77 383 www.werkenbijmodderkolk.nl

De fysieke bijeenkomsten zijn
gepland onder voorbehoud van
het beleid m.b.t. Covid-19.
Agenda@Waternetwerk
Meer informatie en aanmelden
kan via www.h2owaternetwerk.nl,
tenzij anders vermeld.
4 MAART, WEBINAR 16-17 UUR
Op weg naar een effectiever waterkwaliteitsbeheer. KNW organiseert dit webinar
in een reeks over Transitievaardigheden.
18 MAART, WEBINAR 16-17 UUR
Digitaal transformeren, waarom is het zo
lastig?
6 APRIL, WEBINAR 10-12 UUR
CoP Beheer en Onderhoud over
Biodiversiteit
20 MEI, WEBINAR 16-17 UUR
Circulaire sleuteltechnologieën voor
droogtebestendige watervoorzieningen in
delta’s - AquaConnect
17 JUNI, WEBINAR
Circulaire slibketen
16 SEPTEMBER, WEBINAR
Transitie in de waterketen

Wilt u een activiteit voor waterprofessionals aanmelden voor de H2O-agenda?
Mail dan naar: info@waternetwerk.nl

Waternetwerk Scriptieprijzen – inzenden kan weer!

KNW reikt elk jaar prijzen uit voor de beste MBO-, Bachelor- en Master scripties
die over water gaan.
Studeer je dit jaar af, dan kun je vóór 1 augustus je scriptie insturen naar
info@waternetwerk.nl. Heb je een stagiaire in je organisatie of begeleid je een student,
help hem/haar dan om ook mee te dingen. Behalve een leuke geldprijs, geeft de nominatie afgestudeerden de kans om zich te profileren en staat het goed op het CV.

Transitievaardigheden –
serie webinars

Op donderdag 18 februari organiseert
KNW het eerste webinar in een serie
over Transitie en de vaardigheden
die hiervoor nodig zijn. De kern is dat
we zien dat het waterbeheer voor een
transitie staat, en dat onze omgeving in
transitie is (met als belangrijkste transities de landbouw, de digitale transformatie en de energietransitie). Dit betekent
dat we niet meer watercentrisch, singleissue en normatief moeten denken, maar
in integrale gebiedsopgaven. Dit is een
grote kans om het waterbeheer een stap
verder te brengen. En het past in het
gedachtegoed van de omgevingswet, een
‘game changer’ voor de komende jaren.
Op 16 september gaan we in op structuren die transities in de praktijk van de
waterketen belemmeren en voorbeelden
hoe hier mee om te gaan.
KNW organiseert maandelijks een webinar
op de derde donderdag van de maand van
16-17.15 uur. In juli en augustus is een
zomerstop. Voor Kennis In Praktijk zijn er
vier webinars op de tweede dinsdag van de
even maanden.
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Leren moet je
agenderen

Tijdens de Rioneddag
eind januari was KNW-directeur
Monique Bekkenutte s amen met stedelijk waterbeheerder Mark Hogerheijde
van Hollands Kroon te gast. Het gesprek
o.l.v. Annette van Soest ging over hoe je
vakkennis op peil kunt houden. Leren en
de laatste ontwikkelingen in je vakgebied
bijhouden is een investering die zich
terugverdient in kwaliteit, efficiëntie en
werkplezier. Aangezien de waan van de
dag vaak voorrang krijgt, moet je het
leren agenderen. Maak zelf en in je team
tijd vrij voor een workshop, webinar, het
lezen van een vakartikel of een kijkje bij
collega-organisaties. KNW biedt diverse
mogelijkheden om laagdrempelig bij te
blijven op je vakgebied. Heb je suggesties over onderwerpen waar je meer van
wilt weten of heb je iets interessants te
melden aan je vakgenoten, neem dan
contact op met het KNW-bureau via
info@waternetwerk.nl.
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