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Fundamentele hervormingen

De vraag
rijst: welke
‘fundamentele
hervormingen’
worden hier
nou bepleit?

Nu we bekomen van schrik en ontsteltenis, de curves afvlakken en de lockdown voorzichtig
wordt versoepeld, belanden we in de fase van het vooruitkijken: hoe verder na de corona
crisis? Er wordt gepleit voor fundamentele veranderingen. Dit is hét moment.
170 Nederlandse wetenschappers zetten vorige maand de toon. Zij riepen in een manifest
op tot ‘radicale keuzes’, waarbij gebroken wordt met het bestaande neoliberale economische
model, een ‘groeimachine’ die allerlei problemen veroorzaakt (zoals groeiende ongelijkheid,
aantasting ecologie en biodiversiteit).
De beginselverklaring inspireerde de drinkwaterbedrijven. Zij pleitten voor ‘fundamentele
hervormingen’ zodat de natuurlijke balans in het watersysteem wordt hersteld. “We lopen
tegen de grenzen aan van het huidige watersysteem.” De Unie van Waterschappen sloot zich
aan bij de hartenkreet van de drinkwaterbedrijven: “Net als de drinkwaterbedrijven roepen
waterschappen op om zuiniger om te gaan met water, het water langer vast te houden, het
beschikbare water slimmer te verdelen en de watersystemen klimaatbestendig te maken en
het landgebruik en teelten daarop aan te passen.”
Bij het lezen van de verklaringen rijst de vraag: welke ‘fundamentele hervormingen’ worden
hier nou bepleit? De drinkwaterbedrijven spreken over een ‘verduurzamingsslag’ (korter
douchen, hergebruik regenwater, onderscheid tussen laagwaardig en hoogwaardig gebruik)
de waterschappen over afstemmen van vraag en beschikbaarheid van water (vergroten van
de watervoorraad, slimmer verdelen over de gebruikers, hergebruik restwater).
Zuinig met water, langer vasthouden, hergebruik en slimmer verdelen, het is een bekend
appèl. ‘Leuke oproep, maar wie wordt hier tot wat opgeroepen? De drinkwaterbedrijven en
waterschappen gaan hier immers zelf over’, twitterde Henk Nieboer, directeur van Ecoshape
en onder meer lid van de raad van toezicht van Deltares.
Touché: in het herstel van de natuurlijke balans spelen waterschappen en drinkwater
bedrijven zelf een belangrijke rol. Een fundamentele hervorming zou dan ook zijn als ze
hun krachten gaan bundelen en als watersector optrekken in een gezamenlijke lobby om
het watersysteem te herstellen. De kiem daarvoor is al gelegd door waterbedrijf Dunea en
Hoogheemraadschap van Rijnland, zij zoeken samenwerking.
En een belangrijk instrument is de Omgevingswet. Lector Paul van Eijk zegt in deze H2O: “De
watersector is door de Omgevingswet een gelijkwaardige, serieuze partner geworden in het
ruimtelijk-economisch domein.” Hij noemt de nieuwe wet ‘een geweldige kans’ voor de water
sector. Er is nog wel één maar: de invoering van de wet is uitgesteld. Door de coronacrisis.
Bert Westenbrink
PS U treft in deze H2O de eerste bijdrage van Ties Rijcken, innovator en publicist over water.
Hij verzorgt een wisselcolumn met Harrie Timmer, geohydroloog, die in de volgende uitgave
van H2O zijn eerste bijdrage levert.
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BAS REEDIJK

Xblocs, XblocsPlus en Xstreams:
enkele wapenfeiten van Bas Reedijk.
Zijn waterbouwkundige ontwerpen
koppelen klimaatveiligheid en praktisch nut aan een aantrekkelijke vormgeving en ecologische waarde. Het
hoofd van de afdeling Water bij BAM
Infraconsult won hiervoor in maart de
Prins Friso Ingenieursprijs.

‘H

Bas Reedijk, geestelijk vader Xbloc,
wint Prins Friso Ingenieursprijs

et zit in de familie’ is misschien
nog wel zwak uitgedrukt als je kijkt
naar het aantal ingenieurs onder
de verwanten van Bas Reedijk. Opa
Kees: civiel ingenieur. Oom Rijn:
civiel ingenieur. Broer Kees: elek
trotechnisch ingenieur. Zus Heleen: bouwkundig
ingenieur. Zoon Thijs: civiel ingenieur. “Nee, dat
is geen toeval hè”, lacht Reedijk.
Zijn opa was zijn grote inspiratiebron. “Die werk
te bij Provinciale Waterstaat in Zeeland en was
hoofdingenieur in de Wieringermeerpolder. Hij
had zelf een vakantiehuisje gebouwd in Ouddorp.
Als kind heb ik daar talloze zomers doorgebracht,
en dan was ik eindeloos met water en zand in de
weer. Op het Zuid-Hollandse strand is de kiem
voor mijn latere loopbaan gelegd.”
Het winnen van de Prins Friso Ingenieursprijs
noemt Reedijk een ‘enorme eer’. Voor deze prijs,
die dit jaar voor de zesde keer werd uitgereikt,
komen ingenieurs in aanmerking die zich met
hun werk onderscheiden in expertise, innoverend
vermogen, ondernemerschap en maatschappe
lijke impact.
“Ik dichtte mezelf wel goede kansen toe voor
de publieksprijs. Ik wist dat veel collega’s en
mensen uit mijn netwerk op mij hadden gestemd.
Maar dat ik ook de juryprijs won, was een verras
sing.”
De jury schreef in haar rapport dat Reedijk ‘niet
alleen oog heeft voor esthetiek, maar ook voor
het klimaat, de ecologische gevolgen voor de zee
en de praktische toepasbaarheid’. Herkent hij
zichzelf in die omschrijving? “Absoluut. Ik pro
beer met mijn ontwerpen altijd meerdere doelen
tegelijk te dienen. Ze moeten Nederland veiliger
maken en de gevolgen van de klimaatverandering
bestrijden, maar ook aantrekkelijk zijn voor de
omgeving en de ecologie.”>

‘IK PROBEER
MET MIJN
ONTWERPEN
ALTIJD
MEERDERE
DOELEN
TEGELIJK
TE DIENEN’
TEKST DORINE VAN KESTEREN | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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BAS REEDIJK

Reedijk is de geestelijk vader van
Xblocs: betonnen golfbrekerblokken
met een bijzondere vorm, die met
‘uitsteeksels’ in elkaar haken. “De
oervorm van de golfbreker is de
kubus. Maar een kubus moet het heb
ben van zijn eigen gewicht; die werkt
niet samen met buurblokken. Xblocs
daarentegen zitten aan elkaar vast.
Je kunt geen enkel blok geïsoleerd
eruit trekken zonder dat alle buur
blokken meekomen. Zo weerstaan ze
als geheel de kracht van de golven.
Een tweede voordeel is dat er voor
Xblocs minder beton nodig is dan voor
kubussen.”
Het idee kreeg hij in 1999, toen hij
moest nadenken over het herstel van
een golfbreker op Frégate, een eiland
in de Seychellen. “Die golfbreker
was beschadigd door hoge golven.
Als reparatie heb ik een overlaging
met betonblokken ontworpen. De ‘in
elkaar grijpende’ blokken die des
tijds op de markt waren, waren van
Franse makelij. Dit waren een lastig te
leggen soort puzzelstukken. Ik wilde
dus een vergelijkbaar blok ontwikke
len dat makkelijker plaatsbaar was.
Die Franse blokken waren soms wel
4 meter hoog en moesten geplaatst
worden met een kraan, en dan wil je
natuurlijk niet eindeloos bezig zijn
met passen en meten.”
Reedijk en zijn team gingen brain
stormen. Met legoblokjes knutselden
ze allerlei opties in elkaar. In 2001
bouwden ze de eerste proeven van
het Xbloc in de schuur van het huis
van Reedijk in Gouda. Vier jaar later
werden de blokken ‘voor het echie’
gebruikt bij een golfbreker bij een
vissershaven in Ierland. Daarna ging
het hard: inmiddels liggen er over de
hele wereld meer dan 500.000 Xblocs.
In Nederland bijvoorbeeld in Cadzand
en IJmuiden, maar ook bij golfbrekers
in de havens van Calais en Istanbul en
bij zeeweringen in Panama, Tahiti en
Ghana.

‘ Het Xbloc zou
de Afsluitdijk te
rommelig maken’

Op de Zuiderhavenpier in IJmuiden
ligt een aantal zogenoemde EcoXblocs. Die hebben een ruw oppervlak
waaraan zeewieren en schelpdieren
zich makkelijker kunnen hechten.
Deze soorten dienen als voedsel voor
vissen en vogels. “Deltares heeft de
ontwikkeling van de plant- en dier
soorten op de blokken op de voet
gevolgd. Omdat deze proef een succes
is, willen we in de toekomst meer van
dit soort ecoblokken langs de Neder
landse kust plaatsen.”
Efficiënter en duurzamer
De opvolger van Xbloc is Xblocplus,
een efficiëntere en duurzamere
variant. Aanleiding voor BAM om dit
nieuwe blok te ontwikkelen, was de
aanbesteding van Rijkswaterstaat
voor de versterking van de Afsluitdijk.
Een van de voorwaarden daarbij was
een ‘mooi uiterlijk met regelmatige
plaatsing’. “Het Xbloc was hoe het
niet moest, want dat zou de Afsluitdijk
te rommelig maken. Xblocs liggen
namelijk niet allemaal in dezelfde
richting. De XblocsPlus hebben we zo
ontworpen dat ze een soort dakpan
patroon volgen, allemaal met hun
as loodrecht op de as van de dijk.
Hierdoor zijn ze sneller en efficiënter
te leggen en bieden ze een strakke
aanblik.”
Rijkswaterstaat stimuleerde de markt
ook tot een ontwerp met een laag
betonverbruik. Want hoe minder beton
er voor dit project moet worden ge
produceerd, hoe minder CO2-uitstoot.
XblocsPlus hebben twee poten minder
dan Xblocs en bestaan dus uit min
der materiaal. “Vergeleken met het

referentieontwerp van Rijkswaterstaat
scheelt dit op de Afsluitdijk 56 procent
beton, ofwel 40.000 ton CO2.” Uiteinde
lijk won Levvel – het bouwconsortium
van BAM, Van Oord en Rebel – de
aanbesteding. De werkzaamheden,
waarbij 75.000 XblocsPlus tegen de
Afsluitdijk worden gelegd, starten in
mei.
Ook elders ter wereld worden
XblocsPlus geplaatst. Zo gaan zij in
Albanië een jachthaven beschermen
tegen de Adriatische Zee. Reedijk ver
wacht veel van de nieuwste vinding.
“Door de klimaatverandering stijgt de
zeespiegel en neemt het aantal hoge
golven door stormen toe. Landen met
lange kustlijnen – en daarvan zijn er
heel wat – moeten dus extra bescher
mingsmaatregelen nemen, en daarbij
kan het XblocPlus een belangrijke rol
spelen.”
Kribben
Reedijk dacht ook mee over de drie
flexibele kribben die sinds november
op proef in de IJssel liggen. Deze
zijn gebouwd van kleine, waterdoor
latende Xblocs: Xstreamblokken.
Kribben zijn dwarsliggers in de rivier
die de hoofdstroom in het midden en
de vaargeul voldoende diep houden.
“Flexibele kribben kunnen gemakke
lijk groter, kleiner en hoger gemaakt
worden. Ze vergen minder onderhoud
omdat ze, in tegenstelling tot tradi
tionele kribben, slechts uit één ma
teriaalsoort bestaan. Daarnaast hoeft
er naar verwachting minder vaak
gebaggerd te worden. Door de vorm
van de Xstreamblokken ontstaan holle
ruimtes die water en bij de kop zand
doorlaten. Dit voorkomt dat er rondom
de kribkop grote gaten en zandop
hopingen in de rivierbodem ontstaan.
Iets anders is dat het in de open
ruimten goed toeven is voor vissen en
rivierplanten.”
Met een speciale waterrobot, de
Aquatic Drone, gaat Deltares de proef

Met legoblokjes
werden opties voor
de Xbloc in elkaar
geknutseld

monitoren. “Hoe zit het met de diepte
van de vaargeul en de waterkwaliteit?
Hoe houden de kribben zich bij alle
waterstanden en weersomstandig
heden?” Als de testresultaten goed
uitvallen, sluit Reedijk niet uit dat er in
meer Nederlandse rivieren flexibele
kribben komen te liggen. “Het is ook
een idee om langsdammen – die in
de lengterichting van de rivier liggen
– van Xstreamblokken te maken. Ik
vermoed dat het gemakkelijker is om
deze van dit soort blokken te bouwen
dan op de gebruikelijke manier.”
Nummer één
De ambities van Reedijk zijn helder.
Eén: de waterveiligheid in ons land
op orde houden. “Zorgen dat we niet
worden overstroomd, noch vanaf zee,
noch vanaf de rivieren, noch door ex
treme regenval. Nederland is een van
de veiligste delta’s ter wereld en dat
moet zo blijven. We moeten ons dan
ook voorbereiden op de gevolgen van
de klimaatverandering: waar komt de
wateroverlast in de toekomst vandaan
en hoe kunnen we dat voorkomen?”
Gaat zijn hart sneller kloppen van alle
ideeën die circuleren, zoals laatst van
de fysisch oceanograaf die een dijk
wil bouwen van ruim 400 kilometer
tussen Schotland en Noorwegen
en Frankrijk en Engeland, om een
groot deel van Noordwest-Europa
te beschermen tegen de stijgende
zeespiegel? “Ik zou liegen als ik zei
NR5 MEI 2020

dat dat niet zo was, maar persoonlijk
denk ik niet dat het daarvan op korte
termijn gaat komen.”
Ambitie twee is: zorgen dat de Neder
landse deltatechnologie nummer één
van de wereld blijft. “In Nederland
lopen we in dit vakgebied echt voorop.
Door onze ligging in een laaggelegen
rivierdelta met een slappe bodem
is de thuismarkt groot. Maar ook
internationaal profileren we ons sterk.
Het is zaak dat we onze kennis blijven
exporteren en wereldwijd toegepast
krijgen. Natuurlijk niet op de manier
van ‘wij komen het wel even voor jullie
oplossen’, maar samen met lokale
partijen.”
Gescheiden werelden
Geen innovatie zonder de ‘gouden
driehoek’ van overheid, bedrijfsleven
en wetenschap. In de praktijk zijn dit
toch nog vaak gescheiden werelden,
merkt Reedijk. “De rollen en belangen
lopen uiteen. De overheid wil vooral
zekerheid: alles moet aangetoond en
uitgesloten zijn voordat een innovatie
kan worden toegepast. De wetenschap
doet pas na meerjarig onderzoek een
uitspraak over de werkbaarheid. En
het bedrijfsleven zet in op snelheid:
tijd is geld. Het belangrijkste is dat je
naar elkaar luistert, elkaars belangen
begrijpt en innovaties gezamenlijk
een kans geeft. Daarom is het zo
mooi dat er proeftuinen zijn waarin
de drie partijen samen innovaties

kunnen beproeven. Bij de flexibele
kribben b
 ijvoorbeeld werken wij als
aannemerscombinatie BAM/Van den
Herik samen met Rijkswaterstaat en
Deltares.”
Reedijk zelf is een echte ‘bedrijfs
levenman’. Maar wel met een sterke
link met de wetenschap: zijn team
bestaat naast twintig medewerkers
ook uit vier tot zes studenten. En hij
begeleidt studenten van de TU Delft
en verschillende hogescholen. “Ik hou
ervan om innovaties te ontwikkelen
en slimme dingen te doen, maar ik wil
deze ook doorontwikkelen tot werk
bare oplossingen die op korte termijn
toepasbaar zijn in de praktijk. Op een
satellietfoto of buiten, in ‘real life’,
zien waar ons ontwerp ligt, hoe het
eruit ziet, het concrete resultaat be
wonderen: dáár haal ik mijn lol uit.”•

Bas Reedijk (1962) studeerde civiele techniek aan de TU Delft. Na zijn afstuderen
in 1988 was hij groepscommandant bij
de Genie in Duitsland. In 1990 ging hij
aan de slag bij Delta Marine Consultants.
Sinds 2006 werkt hij bij BAM Infraconsult.
Reedijk is daar nu afdelingshoofd Water.
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DE CORONACRISIS
ONTREGELT ALLES, OOK
IN DE WATERSECTOR
TEKST BERT WESTENBRINK

De coronacrisis ontregelt alles, ook het werk in de
watersector. Drinkwaterbedrijven en waterschappen
staan op de lijst van cruciale beroepsgroepen.
Het werk moet doorgaan. Dat gebeurt met online
vergaderen, wisselroosters, podcasts, 3D-films en de
vraag om voor bedrijven projecten naar voren te halen.
Een bericht over een cruciale sector in crisistijd.

C
W

aterschappen ver
gaderen digitaal. Dat
mocht al, maar dat
geldt niet voor het
nemen van besluiten.
Dat moet fysiek
gebeuren, stemmen vereist aanwe
zigheid en dat is door beperkende
maatregelen niet meer mogelijk.
Een ongewenste situatie, overheden
zijn vleugellam. Ook de waterschap
pen. “Besluitvorming kan niet meer
plaatsvinden. Dit kan betekenen
dat projecten met een link naar het
bedrijfsleven niet kunnen doorgaan.
Denk bijvoorbeeld aan projecten met
waterkeringen, waterzuivering en
klimaat. Onze bezorgdheid betreft
vooral de grotere projecten”, licht
woordvoerder Arthur Laumann van de
Unie van Waterschappen toe.
Belastingstelsel
Maar dat geldt ook voor bestuurlijke
processen als de aanpassing van het
belastingstelsel van de waterschap
pen, eind vorig jaar opnieuw opge
pakt met een zekere urgentie, want
knelpunten in het stelsel moeten
worden aangepakt. De Unie van Wa
terschappen (UvW) stuurt samen met
de verenigingen van provincies (IPO)
en gemeenten (VNG) een brandbrief
aan het kabinet. Met succes. Er komt
een spoedwet ‘digitale beraadslaging
en besluitvorming’, waar de Eerste
Kamer op 7 april mee instemt. Sinds
dien staat het de algemene besturen
van de waterschappen vrij online tot
besluitvorming te komen. Dat gebeurt,
er wordt digitaal vergadert en dat is
een leerproces (‘wilt u uw microfoon
uitzetten als u uitgesproken bent?’).
NR5 MEI 2020

CORONACRISIS

‘We zijn door de coronacrisis nóg
voorzichtiger geworden’

Het duurt even maar ook de water
schappen worden toegevoegd aan
de lijst van cruciale beroepen. Daar
staan de drinkwaterbedrijven meteen
al op, de drinkwatervoorziening geldt
als een vitaal proces voor de samen
leving. Die status hebben beheer
van afvalwaterzuivering en sturing
van rioolstelsel niet. Na een impact
analyse vorig jaar van Rijk, VNG en
UvW werd ervan af gezien, onder
meer vanwege de hoge kosten.
Maar de coronacrisis leert anders.
Ook taken als het transporteren en
zuiveren van afvalwater, de verwer
king van zuiveringsslib, peilbeheer,
toezicht en handhaving zijn cruciaal,
stellen de waterschappen. Rioned,
de koepelorganisatie voor stedelijk
waterbeheer, doet eveneens een duit
in het zakje. “De afvoer van afvalwater
is de belangrijkste manier om niet
besmet te worden door ontlasting en
om het milieu te beschermen.
Er is een zeer groot maatschappelijk
belang gediend bij het goed blijven
draaien van rioleringen en riool
waterzuiveringen”, zegt directeur
Hugo Gastkemper.
Ze worden 23 maart gehonoreerd in
dat standpunt met een plek op de lijst
van cruciale beroepen. Wat onder
meer betekent dat medewerkers toe
gang krijgen tot kinderopvang.
Corona in afvalwater
Processen moeten doorgaan. Zoals
het beheer van de rioolwaterzuive
ringen, verzamelplaats van bacteriën
en ziektekiemen. En dus ook van
virussen, zo blijkt als KWR Water
Research Institute en het Rijkinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

in twee afzonderlijke onderzoeken
erfelijk materiaal (RNA) van het
coronavirus aantreffen in het influent
van meerdere rwzi’s. De vondst leidt
niet tot verdere aanscherping van de
veiligheidsmaatregelen, die zijn al
strenger dan normaal.
Zo heeft de ’intelligente lockdown’ van
het kabinet effecten. Peilbeheerders
en medewerkers in proceskamers
werken in wisselroosters, schrijft
UvW. “We werken met veel minder
mensen. Samenwerken met externe
partijen beperken we tot een mini
mum. De mensen die er wel zijn, ver
delen we in groepjes die ook onderling
afstand bewaren. En niet meer dan
drie mensen in één ruimte. We zijn
door de coronacrisis nóg voorzich
tiger geworden”, zegt Frank Doorn,
werkzaam op de rwzi Deventer van
Waterschap Drents Overijsselse Delta,
tegen dagblad de Stentor.
De drinkwaterbedrijven zeggen geen
problemen te hebben om aan de
wettelijke leveringsplicht te voldoen.
Door de vitale status moeten ze zich
voorbereiden op crises, zoals de
coronacrisis. Ze hebben specifiek voor
een grieppandemie continuïteitsplan
nen opgesteld.
Klimaatadaptatie
De coronacrisis trekt ook beleids
matig haar sporen. Zo lopen de
processen rond de klimaatadaptatie
vertraging op. “Risicodialogen die
naar aanleiding van de stresstesten
gepland stonden kunnen nu niet door
gaan. Het is duidelijk dat de planning
zal moeten opschuiven”, zegt woord
voerder Jane Alblas van de UvW. “De
coronacrisis doet niets af aan de >
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EVENEMENTEN GESCHRAPT

Uitstel van betaling
Om ondernemingen en zzp’ers
tegemoet te komen, nemen de
waterschappen een aantal maatrege
len om de financiële problemen te
verlichten, zoals uitstel van betaling.
Bij enkele waterschappen staat deze
regeling ook open voor burgers. Na
enkele weken kan de UvW nog geen
inzicht geven in het aantal verleende
opschortingen. “Dat beeld gaan we
wel in de komende weken opmaken”,
vertelt woordvoerder Alblas.
De drinkwaterbedrijven besluiten
voorlopig geen huishoudens met be
talingsachterstanden af te sluiten van
water. ”Het belang van goede hygiëne
vanwege het coronavirus weegt nu
zwaarder”, zegt Vewin. Sommige
drinkwaterbedrijven hervatten zelfs
de levering van eerder afgesloten
adressen. Dunea roept op zijn web
site bewoners die zonder water zitten
expliciet op zich te melden.
Omzetdaling
In de watersector kampen bedrijven
en adviesbureaus met de gevolgen
van de coronacrisis. Ingenieurs
bureau Witteveen+Bos stelt de
aandeelhouders voor om de bestem
ming van de winst voor 2019 aan te
houden en geen dividend uit te keren.

De aangekondigde directiewissel
wordt uitgesteld tot het najaar.
Tauw prijst zich gelukkig dat 2019 opnieuw- een financieel goed jaar
was en noemt het ’een buffer voor de
gevolgen van de coronacrisis’.
Watertechbedrijven moeten a
 nders
gaan werken door beperkende
maatregelen. “Bij circa driekwart van
de bedrijven is sprake van beperkte
omzetdaling”, zegt directeur Ignaz
Worm van ENVAQUA, brancheorga
nisatie op het gebied van water- en
milieutechnologieën. Begin april heeft
minder dan 10 procent van de aange
sloten bedrijven aangegeven gebruik
te maken van de tijdelijke Noodmaat
regel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW), de regeling die het kabinet
heeft opgetuigd om bedrijven met
omzetverlies tegemoet te komen.
De vraag is hoe de bedrijven er op
de langere termijn voorstaan. Worm:
“ENVAQUA, Water Alliance en Nether
lands Water Partnership (NWP)
monitoren de komende maanden
40 watertechbedrijven omdat we niet
uitsluiten dat in onze sector de klap
pas later komt.” Als dat zo is, zegt
Worm, dan moeten de verschillende
regelingen ook in en na de zomer nog
te activeren zijn.

TEKST BARBARA SCHILPEROORT

Weerklank
“Ik heb bij de Topsector Water en
overheden bepleit om projecten die
gepland staan naar voren te halen”,
zegt directeur Hein Molenkamp van
netwerkorganisatie Water Alliance
voor de watertechnologie. “Dat geeft
nu werk.”
Dat pleidooi vindt weerklank. Rijks
waterstaat zegt in een reactie: “Het
beleid is dat we door laten gaan, wat
nu gaande is. En verder zijn we aan
het inventariseren wat er voor werk
naar voren kan worden gehaald.”
Ook de waterschappen kijken ernaar,
zegt woordvoerder Alblas. “Waar
mogelijk zijn de waterschappen
hier mee bezig. Daarbij is de eerste
prioriteit de projecten die voor dit jaar
op de planning en begroting staan te
realiseren - wat overigens heel goed
gaat ondanks de uitbraak van het
coronavirus. Als er dan nog personele
en financiële ruimte is wordt gekeken
of de projecten die voor volgend jaar
en verder op de planning stonden dit
jaar kunnen worden voorbereid en
uitgevoerd.”•

DRIEDIMENSIONAAL

Hoe hou je inspraakprocessen in dijkversterkingsprojecten gaande, nu keuken
tafelgesprekken of bewonersbijeenkomsten tijdens de lockdown niet mogelijk
zijn? Waterschap Rivierenland zoekt met
ingenieursadviesbureau Sweco oplossingen voor het traject Tiel-Waardenburg. Ze
komen uit bij een 3D-filmpje of -afbeelding, waarover ze middels videobellen
met de circa honderd dijkbewoners in gesprek gaan. “Een driedimensionaal beeld
maakt in één oogopslag duidelijk waar het
om gaat”, zegt omgevingsmanager Timo
Verkerk. De ‘dijkbijeenkomsten’ voor de
dorpen hoopt de omgevingsmanager later
dit jaar alsnog te organiseren.

IN

YOUNG WATERPROFESSIONALS

relevantie van klimaatadaptatie, maar
voor de uitvoering van het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie zullen mogelijk
nieuwe afspraken nodig zijn om de
afgesproken doelen de komende jaren
te realiseren.”
De invoering van de voor waterschap
pen belangrijke Omgevingswet is tot
nader order uitgesteld. Dat is overi
gens niet alleen toe te schrijven aan
het virus, ook de trage voortgang van
onder andere de digitale transfor
matie is er debet aan, schrijft - toen
nog - minister Stientje van Veldhoven
(Milieu en Wonen) begin april aan de
Eerste en Tweede Kamer.

Evenementen zijn taboe. Aqua Vakbeurs
Nederland en de Rioleringsvakdagen
zijn in twee stappen van de kalender
afgevoerd. Ook de Waterschapsdag
(16 maart) en de Dijkwerkersdag (16 april)
gaan niet door. Het voorjaarscongres van
het Koninklijk Nederlands Waternetwerk
wordt verplaatst naar het najaar.
Om toch contact te houden met de
dijkwerkers lanceerde het Hoogwater
beschermingsprogramma de podcastserie
‘Dijkwerkers Werken Door’. In gesprekken
met experts wordt gepraat over lopende
aanbestedingen en kansen om te experimenteren.
Het opleidingsinstituut Wateropleidingen
houdt vanaf medio maart geen fysieke
bijeenkomsten meer. Het instituut biedt
waar mogelijk bijeenkomsten digitaal aan.
“We rekenen erop dat dit in ieder geval tot
1 juni het geval blijft.”

THE

Furkan Arslan (27), senior engineer
Vitens Locatie: Thuis (in quarantaine),
met op de achtergrond een
bouwtekening van het Zwolse park
Engelse Werk.

PICTURE

‘IK WIL UITGEDAAGD
WORDEN, LATEN ZIEN
WAT IK KAN’
WIE
Als jongetje van een jaar of 9 raakte Furkan Arslan al
gefascineerd door techniek. “Ik haalde oude radio’s en
videoapparaten uit elkaar om daarna de draadjes van het
motortje aan te sluiten op een accu. Geweldig, dat er dan
iets ging draaien…!” Net als zijn broer en vrienden wilde hij
naar het VWO, ondanks zijn vmbo-advies. Door hard te wer
ken ging hij van de brugklas over naar 2-VWO. Dat typeert
hem. “Ik wil uitgedaagd worden, laten zien wat ik kan.”
Na de middelbare school volgde een studie bouwkunde aan
de Hanzehogeschool in Groningen. “Ik wilde architect wor
den. Die artistieke vrijheid trok me aan. Iets maken wat je
in je hoofd hebt. Mijn kennis gebruiken hoe je met materia
len en materieel iets voor mensen kunt betekenen.”
Na zijn bachelor ging hij als bouwkundig ingenieur aan het
werk bij een architectenbureau dat hem de kans bood om
een masterstudie te volgen. Maar de combinatie werken en
studeren was zwaar. “Moest ik zo hard werken, alleen om
me later architect te mogen noemen…? Mijn idealen kon ik
immers óók realiseren als bouwkundig ingenieur.”
Hij gooide het roer om, solliciteerde via wervings- en selec
tiebureau Yacht naar een functie bij een gemeente. “Maar
men wist daar iets beters voor mij: projectleider bij Vitens.”
Begin 2019 trad hij in dienst bij het drinkwaterbedrijf.
NR5 MEI 2020

WAAR
“Thuis - in quarantaine vanwege de coronacrisis -, met op
de achtergrond een bouwtekening van het Engelse Werk
in Zwolle, waar we de huidige productielocatie fasegewijs
renoveren. Na filtering komt het gereinigde water terecht
in het diepwatergebouw waar het ook tijdelijk wordt opge
slagen. Wij bouwkundigen zijn er verantwoordelijk voor om
dat water binnen de betonnen wanden te houden.
Dat is een uitdaging op zich. Want je hebt te maken met
onbekende factoren die het resultaat kunnen beïnvloeden,
zoals thermische krimp, het werken van de constructie,
grondwaterstand. In elke fase van het productieproces
moet je het water ergens opslaan. In gebouwen die aan
bepaalde eisen moeten voldoen. Zo bezien zijn bouwkunde,
ook architectuur, en water een duo.
Wij, bouwkundigen bij Vitens, zijn betrokken bij alle bouw
kundige projecten en bouwwerken. Inclusief architecto
nische gebouwen, zoals ons drinkwaterproductiebedrijf
Vechterweerd, en het pompgebouw La Cabine bij Arnhem.
Schitterende ontwerpen die zorgvuldig in het landschap
zijn ingepast.”

(TOEKOMST)DROOM
“Ik zal steeds nieuwe uitdagingen opzoeken en aangaan.
Maar de rode draad zal altijd zijn hoe ik kennis, materiaal
en materieel kan gebruiken om mensen te helpen. Vitens is
een maatschappelijk bedrijf. Hier kan ik realiseren wat mij
drijft.”•
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Guïljo van Nuland

Drinkwaterbedrijven in crisistijd

BRABANT WATER
HOUDT ALLE KRITISCHE
FUNCTIES BEZET
TEKST CORIEN LAMBREGTSE

Drinkwaterbedrijven zijn op twee soorten crises voorbereid: kwaliteit
en continuïteit. De coronacrisis kan de continuïteit van de drinkwaterlevering bedreigen. Maar tot nu toe is daarvan geen sprake. Ook niet bij
Brabant Water, het drinkwaterbedrijf dat in Brabant als eerste met de
ernst van de coronacrisis werd geconfronteerd. “Dankzij alle plannen
en oefeningen zijn we in staat te doen wat we moeten doen.”

‘Als het nodig
is, kunnen we
deze situatie
een hele tijd
volhouden’

D

rinkwaterbedrijf Brabant Water
heeft eind februari een taskforce
ingesteld, direct nadat de eerste
coronabesmettingen in Brabant
werden vastgesteld. Directeur
Guïljo van Nuland: “We w
 isten
meteen dat we maatregelen moesten
nemen om te voorkomen dat veel medewer
kers zouden uitvallen en de continuïteit van
de drinkwaterlevering in gevaar zou komen.
Daardoor hebben we veel problemen kun
nen voorkomen. Van onze 800 medewerkers
is slechts een enkeling positief getest op
corona, en op dit moment is het ziektever
zuim niet veel hoger dan vorig jaar in deze
periode.”
De maatregelen zijn verschillend van aard.
“We komen niet meer achter de voordeur
bij klanten, tenzij het dringend nodig is. Ook
niet voor inspecties, want we hebben van
de ILT een tijdelijke ontheffing gekregen
voor inspecties achter de voordeur. Onze
medewerkers werken zoveel mogelijk thuis

en anders verspreid over onze vier locaties.
Daardoor voorkomen we kruisbesmetting
tussen teams en tussen medewerkers
onderling. We hebben al spoedig thuis
werkplekken ingericht, door beeldscher
men, bureaustoelen en voetsteunen te
installeren. Onze monteurs zitten niet met
z’n tweeën in een bus, maar rijden allemaal
apart en beschikken over mondkapjes en
desinfectiemiddelen. De bezetting van de
storingsploegen en de productielocaties is
zo geregeld dat er altijd voldoende vakmen
sen beschikbaar zijn om een storing bij een
waterproductiebedrijf of een probleem aan
het leidingnet op te lossen.”
Geen afsluitingen
Eén van de maatregelen die Brabant Water
heeft genomen, is dat er op dit moment
niemand wordt afgesloten van drinkwater.
Dat geldt ook voor de andere drinkwater
bedrijven. Klanten die al voor de crisis
waren afgesloten, kunnen op verzoek gelijk

C

CORONACRISIS

‘DRINKWATERSECTOR IS
GOED VOORBEREID’

‘Ons productieproces kent zoveel controles dat we
er heel zeker van zijn dat het drinkwater veilig is’
weer worden aangesloten. Van Nuland:
“Het aantal afsluitingen bedraagt circa 150
per jaar. Dat is heel laag, omdat we er alles
aan doen om het niet zo ver te laten komen.
We zijn alert op vroege signalen, bellen op
en gaan uiteindelijk bij een adres langs om
te kijken en te vragen wat er aan de hand is.
Er zijn mensen bij die moedwillig niet beta
len, maar we treffen ook geregeld schrij
nende situaties aan. Dan proberen we tot
een oplossing te komen. Want het laatste
wat we willen, is dat wij de problemen van
mensen verergeren.”
Alertheid
De situatie die zich nu voordoet, is onge
kend. Van Nuland werkt sinds 2002 bij
Brabant Water, maar heeft nooit iets
vergelijkbaars meegemaakt. “We bereiden
ons continu voor op crisisscenario’s, dus
ook op een pandemie, maar nu het gebeurt
is het toch anders dan we hadden kunnen
bedenken. Ik ben blij en dankbaar dat alles
waarvoor we geoefend hebben, nu ook blijkt
te werken en dat we doen wat we moeten
doen.”
De drinkwatervoorziening is volgens hem
geen moment in gevaar geweest. “We
hebben niet hoeven overschakelen naar het
niveau van een crisis, juist omdat we een
crisis hebben weten te voorkomen.
NR5 MEI 2020

De taskforce is nog steeds in charge, maar
komt nog maar drie dagen per week bij
elkaar in plaats van elke dag. We zijn er met
z’n allen in geslaagd om een nieuwe routine
te vinden. Als het nodig is, kunnen we deze
situatie een hele tijd volhouden.”
Maar alertheid blijft nodig. “Op een bepaald
moment kwamen er berichten dat het
coronavirus in rioolwater was gevonden. Ik
heb meteen onze woordvoerders gebeld dat
we ons moesten voorbereiden op vragen
over de veiligheid van het drinkwater. Die
kwamen ook. We konden dus meteen mel
den dat het drinkwater absoluut veilig is.
Ons productieproces kent zoveel controles
dat we daar heel zeker van zijn.”
Het risico voor de kwaliteit is dus nul.
Het risico voor de leveringscontinuïteit is
volgens Van Nuland ook volledig onder con
trole. “We voorzien geen problemen met de
bezetting van functies die kritisch zijn voor
de continuïteit, dankzij onze medewerkers.
De coronacrisis blijkt zelfs een enorme
creativiteit en betrokkenheid bij hen los te
maken. Onze collega’s denken mee, helpen
elkaar, vullen gaten op en doen er alles aan
om te zorgen dat we 2,5 miljoen inwoners
en bedrijven in Brabant van goed water blij
ven voorzien. Ik denk dat bepaalde dingen
die we nu leren, zoals de frequente video
conferencing, er nooit meer uitgaan.”•

Drinkwaterbedrijf Brabant
Water zit in het hart van de
coronacrisis, maar de negen
andere drinkwaterbedrijven
in Nederland hanteren
eenzelfde aanpak. Volgens
Patricia van der Linden,
woordvoerder van Vewin, de
vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, is de
kwaliteit van het drinkwater
absoluut niet in het geding
en hebben de drinkwater
bedrijven de continuïteit van
de levering onder controle.
“Voor crises als deze hebben
de drinkwaterbedrijven
continuïteitsplannen klaarliggen. We zijn als sector
wettelijk verplicht ons op
allerlei mogelijke dreigingen
en risico’s voor te bereiden
en daar maatregelen voor te
treffen. Zo zijn de drinkwaterbedrijven voorbereid op
een pandemie, maar ook op
grootschalige stroomuitval of
een terroristische dreiging.
Elk drinkwaterbedrijf is
anders, daarom heeft ook elk
bedrijf zijn eigen plan.”
In de continuïteitsplannen
worden de kritische functies benoemd die cruciaal
zijn voor de continuïteit van
de drinkwatervoorziening.
“Daarnaast bevatten de
plannen maatregelen om de
verspreiding van het virus te
voorkomen en maatregelen
voor als het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval
leidt. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om het beperken van contactmomenten,
hygiënevoorschriften, meer
thuiswerken, het prioriteren
van werkzaamheden en extra
maatregelen voor personeel
in kritische functies.”
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Lector Paul van Eijk:

‘OMGEVINGSWET IS
MEGAKANS VOOR
WATERSECTOR’
TEKST PAULINE VAN KEMPEN | BEELD ISTOCKPHOTO

De nieuwe Omgevingswet komt
eraan en dat is een megakans
voor de watersector, meent
Paul van Eijk, lector ‘Duurzaam
water in de Omgevingswet’ bij
hogeschool Van Hall Larenstein.
Maar wennen wordt het wel,
voor iedereen. “Het gaat hier
om de grootste wetswijziging
sinds 1848.”

V

lak voor de coronacrisis het land
op slot zette, sprak H2O met Paul
van Eijk over de Omgevingswet.
De lector aan Van Hall Laren
stein weet best dat niet iedereen
meteen warme gevoelens krijgt
bij ‘zijn’ onderwerp. Net nog bij de koffie
automaat op de gang van de hogeschool in
Leeuwarden: een collega bekent eerlijk dat
hij niet weet wat de Omgevingwet inhoudt.
Aan Van Eijk zal het niet liggen. ‘’Daarom
ben ik zo enthousiast’’, zegt hij.
Van Eijk is programmaleider Omgevingswet
bij Waterschap Vallei en Veluwe en sinds
februari vorig jaar ook lector ‘Duurzaam
water in de Omgevingswet’ bij Van Hall
Larenstein. Meestal werkt hij op de locatie
in Velp, vandaag is hij in Leeuwarden om
weer eens bij te praten met collega’s.
‘’Het gaat om de grootste wetswijziging
sinds 1848’’, aldus de milieuplanoloog. ‘’
Er worden 26 wetten, waaronder de Water
wet, 60 amvb’s en 75 ministeriële regelin
gen samengevoegd. Alle overheden zijn hier
momenteel druk mee bezig. Maar het zit
nog lang niet bij iedereen in het hoofd. En
ook veel docenten hebben geen idee.’’
De invoering van de nieuwe wet - die moet
zorgen voor minder regels, meer maatwerk
en betere besluitvorming - is herhaaldelijk
uitgesteld, maar wordt nu dan toch echt van
kracht. In februari stemde de Eerste Kamer
in met de Invoeringswet, die de overgang
van de bestaande naar de nieuwe wetgeving
regelt en die op onderdelen aanvult. Tot
2029 is er sprake van een overgangsperiode.

Coronacrisis
Inmiddels heeft minister Stientje van
Veldhoven (Milieu en Wonen) besloten de
NR5 MEI 2020

OMGEVINGSWET

’Dit is de grootste wetswijziging sinds 1848’

geplande inwerkingtreding per 1 januari
2021 vanwege de coronacrisis opnieuw uit
te stellen. Uit een tussentijdse evaluatie
bleek dat met name de aansluiting op de
landelijke voorziening Digitaal Stelsel Om
gevingswet (DSO) om extra inspanningen
vraagt, die nu niet haalbaar zijn. In overleg
met gemeenten, provincies en waterschap
pen is afgesproken dat deze maand (mei,
pvk) een nieuwe invoeringsdatum wordt
bepaald. Uitgangspunt is de vertraging zo
kort mogelijk te houden. Uitstel is geen
afstel, zo benadrukt ook de Unie van Water
schappen.
Bij de hele exercitie rond de Omgevingswet
draait het maar voor 20 procent om nieuwe
wet- en regelgeving, betoogt Van Eijk. Voor
80 procent gaat het over een andere manier
van werken. En vooral dat is wat hem boeit.
‘’Overheden en private partners moeten nu
echt geïntegreerd en gebiedsgericht gaan
werken aan de duurzame ontwikkeling en
bescherming van de kwaliteit van de leef
omgeving.’’
Dat betekent dat de verschillende ruimte
lijke opgaven, perspectieven en belangen
bijeengebracht en tegen elkaar afgewogen
worden, om vervolgens een samenhangend
besluit te nemen. Afhankelijk van de opgave
voeren de verschillende overheden de regie.
Van Eijk: ‘’De watersector is door de Omge
vingswet een gelijkwaardige, serieuze part
ner geworden in het ruimtelijk-economisch
domein. Als bijvoorbeeld een gemeente
plannen maakt om een nieuwe woonwijk te
bouwen, moet zij het waterschap daar vanaf
het begin bij betrekken. Hierdoor zijn de
waterschappen beter in staat om vroegtijdig
adviezen te geven, bijvoorbeeld over het
volgen van water als ruimtelijk ordenend >
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OMGEVINGSWET
Foto Stefan Martens

principe, zodat er op de juiste locaties wordt
gebouwd.’’

Paul van Eijk (53) is sinds
vorig jaar april lector ‘Duurzaam water in de Omgevingswet’ bij hogeschool Van Hall
Larenstein (VHL). In die rol
is hij verantwoordelijk voor
het praktijkonderzoek naar
water als ordenend principe
bij ruimtelijke ontwikkelingen
binnen de Omgevingswet. Van
2014 tot 2018 was hij al lector
‘Duurzame watersystemen’ bij
dezelfde instelling. Het lectoraat komt voort uit de samenwerking van Waterschap Vallei
en Veluwe en VHL.
Bij Vallei en Veluwe is Van Eijk
daarnaast programmaleider
voor de implementatie van de
Omgevingswet. Eerder werkte
hij onder andere als adviseur
ruimtelijke ordening en
milieubeleid voor het Gewest
Zuid-Kennemerland en als
leidinggevende bij de provincies
Zuid-Holland en Drenthe.
Van Eijk promoveerde in 2003
aan de Technische Universiteit
Delft op een onderzoek getiteld
‘Vernieuwen mét water’. Hij
bekleedde ook verschillende
bestuurlijke functies in de
watersector, onder andere bij
STOWA en bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Niet of te laat
Dat klinkt logisch, maar het gebeurt nu
vaak niet of te laat. Ook bewoners moeten
straks vanaf het begin bij de planvorming
worden betrokken. Alle overheden zijn
verplicht om zogenaamd participatiebeleid
te maken. ‘’Van inspraak naar beginspraak’’
noemt Van Eijk dat. ‘’Daarmee verrijk je de
plannen aan de voorkant.’’
Bij één digitaal loket - het O
 mgevingsloket
– kan iedereen alle informatie over de
leefomgeving bekijken. Het Omgevings
loket is onderdeel van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO), waaraan nu volop
getimmerd wordt. Dit bevat straks alle
omgevingsvisies, omgevingsplannen en
programma’s waarin de overheden hun
beleid moeten vastleggen; iedereen die
iets wil kan hier een omgevingsvergunning
aanvragen.
De waterschappen worden als enige over
heid niet verplicht een omgevingsvisie op te
stellen; zij brengen hun beleid in bij de ge
meentelijke en provinciale omgevingsvisies.
Juist hier liggen kansen om vernieuwend
te zijn, meent Van Eijk. ‘’De Omgevingswet
genereert een veelomvattende ruimtelijke
transitie. Tegelijkertijd is de waterwereld
in transitie. Hoe mooi is het als die twee
samengaan?’’
Waterschappen zijn traditioneel gericht op
het schoonmaken en afvoeren van water,
verklaart hij. Maar dat wordt steeds com
plexer door een toename van milieuvreem
de stoffen en door nieuwe doelen op het
vlak van energie en circulaire economie.
‘’De Omgevingswet legt de nadruk op
preventie, gericht op het vasthouden en

schoonhouden van gebiedseigen water.
De zorgplicht komt op het land te liggen.
Wij gaan niet langer uit van onze eigen
taken, maar denken mee met de doelen
van anderen om gezamenlijke ruimtelijke
plannen mogelijk te maken. Het is een
paradigma-shift: van reactief en normge
richt naar pro-actief en waardengericht,
van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’.’’
Ook voor de watersector als geheel is
de ruimtelijke transitie een ‘megakans’,
meent Van Eijk. ‘’Die vraagt namelijk van
ons dat we geïntegreerd denken en de
afvalwaterketen - de waterschappen en de
drinkwaterbedrijven - niet los zien van het
watersysteem.’’
‘’De komende veertig jaar neemt de drink
watervraag, en daarmee de grondwater
winning, enorm toe. Tegelijk verlaagt de
grondwaterstand als gevolg van de klimaat
verandering. Dat gaat dus niet samen. Op
de Hoge Veluwe grijpen we daarom alle
mogelijkheden aan om de infiltratiecapa
citeit te vergroten. Hoe kun je het over
schot van het ene moment koppelen aan
het tekort van een ander moment? Kun je
daarbij tegelijkertijd een bijdrage leveren
aan natuurontwikkeling en hervorming van
de landbouw?’’
In het Xplorelab van Vallei en Veluwe doet
de lector samen met studenten onderzoek
naar ‘klimaatmantels’ en ‘klimaatkanalen’,
waar water in ruimte en in tijd kan worden
vastgehouden en schoongehouden. En vorig
jaar al heeft dit waterschap – vrijwillig - een
zogeheten Blauwe Omgevingsvisie 2050
opgesteld in de geest van de Omgevingswet.
’’We hopen natuurlijk dat deze visie en dit
soort concepten worden meegenomen in de
omgevingsvisies, programma’s en plannen
van gemeenten en provincies.’’

VIJF TIPS VOOR DE WATERSCHAPPEN
Cultuuromslag
Dit alles vraagt wel om een cultuuromslag,
waarschuwt de lector. ‘’De Omgevingswet is
gebaseerd op vertrouwen. De onzekerheden
worden groter. De waterschappen zijn, als
technisch-rationele organisaties, gewend
om van A naar B naar C en verder te gaan,
nu wordt het misschien wel van A naar F en
dan weer terug naar D. En waar we eerst
vooral in de rol van de presterende en de
rechtmatige overheid zaten, krijgen we nu
ook een netwerkende en een responsieve
rol. We moeten onze andere hersenhelft
ontwikkelen.’’
Voordat de wet werkt zoals hij bedoeld is,
zijn we dan ook een generatie verder, en
misschien wel twee, voorspelt Van Eijk.
Begin gewoon, luidt zijn advies. ‘’Het is niet
bedreigend, het is vooral leuk. Je moet naar
buiten, dat geeft energie. Echt, het maakt je
werk alleen maar leuker.’’•

•

•

•

•

•

De Omgevingswet vraagt om ‘leren door doen’.
Ga gewoon aan de gang met de nieuwe kern
instrumenten (zie: aandeslagmetdeomgevingswet.nl) en wees niet te huiverig voor wat je nog
niet precies weet.
Omarm de ruimtelijke transitie, verbindt die
met de watertransitie en stuur daar ook op.
Maak mensen vrij voor strategisch omgevingsmanagement, zorg voor deskundigheidsbevordering en trek eventueel nieuwe disciplines
aan zoals stedenbouwkundig ontwerpers en
landschapsarchitecten.
Doe dingen samen met gemeenten, collegawaterschappen, adviesbureaus en onderwijsinstellingen in de regio, bijvoorbeeld in
Omgevingswetcafé’s, met serious games of met
de Escaperoom Omgevingswet. Spelenderwijs
leer je het best.
Creëer datagedreven leeromgevingen zoals
Gebiedsateliers, begin experimenten en leer
ervan (‘evaluleren!’), zowel tijdens als na afloop.
Maak een digitale Eerste Hulp bij Omgevingswet
(EHBO), een plek waar achtergronddocumenten,
evaluaties, tips en O-MOOC’s te vinden zijn.

‘ Van inspraak
naar begin
spraak. Daar
mee verrijk je
de plannen aan
de voorkant’

(Advertentie)

CLAMP-ON
ULTRASOON
FLOW
METEN

WATER
EN
RIOLERING
accuraat

service

ULTRASOON FLOWMETEN.
VANAF DE BUITENKANT METEN
WAT VANBINNEN STROOMT.

U-F-M B.V. | +31 (0)165 855 655 | info@u-f-m.nl | www.u-f-m.nl
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(Advertenties)

COLUMN
Läckeby warmtewisselaars: recuperatie en
hergebruik van water en energie

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

Ontzilting van zeewater
steeds belangrijker
Door stijgende vraag zal de winning van drinkwater
uit zout water blijven toenemen. Deze ontwikkeling
wordt voornamelijk gestimuleerd door droge
gebieden in de wereld, klimaatverandering, maar
ook de groeiende vraag vanuit de landbouw, de
stedelijke gebieden en de industrie.

De juiste apparatuur is essentieel

Roto-Sieve trommelzeven: verwijderen van
vaste deeltjes en vezels uit afvalwater en
proceswater

Roterende trommelzeven voor de verwijdering van vaste
stoffen uit diverse afvalwater- en proceswaterstromen.
Doeltreffend, duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

Decanters van GEA worden al meer dan twintig
jaar gebruikt in dit waterontzoutingsproces; ze
worden ingezet bij de essentiële mechanische
voorbehandeling van zeewater. Op basis van
specifieke situaties wordt er continu gekeken
wat de optimale decanter is in iedere situatie.

Meer informatie?
GEA Nederland: 0458 319 300
gea.com/Nederland

Task Industriële Milieutechnieken – Kerkhofstraat 33 - 2220 Heist-opden-Berg – België - +32 15 242115 - info@task.be – www.task.be
Exclusief Benelux verdeler Roto-Sieve en Läckeby Zweden

Foto Marcel Molle

TIES RIJCKEN

WARE
INTEGRALITEIT

T

ijdens een ongrijpbare crisis
moet juist de waterwereld het
hoofd koel houden. Nederland
blijft staan op een stevig funda
ment als niet de krant, de beurs of
de conjunctuur de koers van het
waterbeleid bepalen, maar een
langetermijnvisie op structurele
waardecreatie. Er is nog een wereld
te winnen met het uitwerken van
risicogestuurde systeembenaderin
gen, bouwen met de natuur, e-parti
cipatie en waarachtig integraal
werken.
Hoe kunnen we naar integrali
teit verschuiven als vrijwel al het
werk in de waterwereld sectoraal
gedreven is? Het Hoogwaterbe
schermingsprogramma (gemiddeld
450 miljoen euro per jaar; bron:
rijksbegroting), Programmatische
Aanpak Grote Wateren (50 miljoen),
KRW (50 miljoen) en de uitbreiding
van het hoofdvaarwegennet (150
miljoen) bijvoorbeeld, zijn elk
gericht op één functie van het wa
tersysteem. De nationale overheid
ontwikkelt een kader, bestaande uit
doelstelling, budget en planning.
Hiermee rollen decentrale uitvoe
ringsoverheden een programma uit.
Overzichtelijk debat
Historisch gezien is centrale kader
stelling nog maar een recente
werkwijze, mogelijk gemaakt door
geavanceerde analysemethoden en
verdergaande professionalisering
van de overheid. De voordelen zijn
vooral een overzichtelijk debat over
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budgetallocatie
(tijdens de beleids
ontwikkeling) en het
kunnen overwinnen
van lokale weer
stand met de natio
nale kaders (tijdens
de uitvoering).
Beroemde projecten
uit het verleden
werden niet gedreven door een
nationaal kader maar door een
visionaire systeembenadering. Het
Pannerdens Kanaal is aangelegd
als afwatering én landsverdediging.
De Afsluitdijk en de Deltawerken
dienden veiligheid, scheepvaart,
zoetwatervoorziening én verkeers
ontsluiting.
Synergiekansen
Sectorale kaders kunnen synergie
juist frustreren. Een voorbeeld:
een sluis wordt vergroot vanuit een
scheepvaartkaderstelling (kosten:
200 miljoen euro). De ontwerpers
zien synergiekansen voor een aan
grenzende dijkversterking en voor
de ecologische verbinding tussen
de beide zijden van de sluis, maar
dat valt buiten de scope. Kort na
oplevering gaat het gebied weer op
de schop voor de dijkversterking
(50 miljoen) en daarna voor de
ecologische verbinding (25 miljoen).
Met het samenvoegen van onder
zoek, voorbereiding en uitvoering op
de drie doelen kan het hele project
minder dan 250 miljoen kosten, is
de overlastperiode drie keer korter

Met een rijksprogramma voor
integrale projecten voorspel ik
een vloedgolf van creativiteit
en wordt het geheel geen composiet
van aan elkaar geplakte deelprojec
ten, maar fraai geïntegreerd.
Hoe zouden nationale spelregels
voor daadwerkelijk integrale projec
ten er uit kunnen zien?
De centrale sectorale kaderdoel
stellingen blijven bestaan. Naast
de bestaande programma’s die de
kaders uitrollen komt er een inte
graal programma, waarop consortia
van overheden integrale plannen
in kunnen dienen. Ze onderbouwen
deze door aan te sluiten op de cen
trale kaderdoelstellingen en door
hun integrale project te vergelijken
met sectorale alternatieven.
Met zulke nationale spelregels voor
spel ik in de Nederlandse water
wereld een vloedgolf van creatieve
energie. Het programma Integraal
Riviermanagement (zojuist opge
richt) gaat niet zo ver, maar dat zou
nog best kunnen.
Ties Rijcken is innovator en publicist
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Hoogstandje

E

en half uur na de installatie van de
vislift zwommen er al vissen door de
nieuwe passage in Opheusden. “Na
2 uur staat de teller al op 150 vissen en 7 tak
jes”, twitterde John van Boxel van leverancier
Vislift BV trots.
De vispassage in Opheusden is de eerste
van 11 die in de Linge worden geplaatst door
waterschap Rivierenland en Vislift. En het is
meteen een bijzondere, want het zijn twee
gekoppelde liften. Van Boxel legt uit dat het
grote hoogteverschil tussen de boven- en be
nedenstroomse watergang daarvoor de reden
is. Met twee gekoppelde liften zijn er meer
kamers, waardoor, zo schetst Van Boxel, de
energiedemping per kamer minimaal blijft.
De Smart Vislift bezit een gepatenteerd ‘flow
controlsystem’, waardoor de vis die passeert
altijd de juiste stroomsnelheid heeft, stelt
Van Boxel. Onderzoek leert dat vissen waar
schijnlijk enorm hoge eisen stellen aan de
stroomsnelheid, aldus Van Boxel. “Bij een
aanpassing van de stroomsnelheid met maar
slechts 0,1 m/sec werden er al andere vissoor
ten waargenomen.”
Het systeem is zelflerend, met kunstmatige
intelligentie wordt de waterstroomsnelheid
gestuurd. Daarbij wordt rekening gehouden
met weersomstandigheden, waterkwaliteit,
temperatuur en het gedrag van migrerende
vissoorten. Dit geeft beheerders online inzicht
in de migratie, maar ook de waterkwaliteit. Als
deze verslechtert, krijgt de waterbeheerder
automatisch een melding. Zo is de vislift ook
een monitoringstool voor de Kaderrichtlijn
Water.
De automatische aansturing is een reden
waarom de vislift goed presteert, claimt Van
Boxel. Dat geldt niet voor veel andere vis
passages in Nederland, blijkens een recent
onderzoek van Arcadis en OAK Consultans.
Van de ruim 180 geïnspecteerde vispassages
functioneerde maar liefst 60 procent helemaal
niet en nog eens 22 procent niet optimaal.
Belangrijke oorzaak: onvoldoende aandacht
voor beheer en onderhoud. Maar ook was
er met het ontwerp weleens wat mis, aldus
het onderzoek. Daardoor zit het in tal van
passages niet goed met de stroomsnelheid.
Ook tellen vele te weinig rustkamers.
Inmiddels zijn er in het hele land ruim 1.200
vispassages aangelegd, dat moeten er 2.600
worden.

H

DE EERSTE VAN
11 VISPASSAGES
IN DE LINGE IS
METEEN EEN
BIJZONDERE
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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WATERTECHNIEK

TECHNISCHE INFORMATIE UIT DE WATERSECTOR

Hoe voorkomt u overdosering van uw coagulanten?
Het bereiden van drinkwater is een complex proces. Een belangrijk
onderdeel hiervan is het toevoegen van coagulanten tijdens het flocculatieproces. Het doseren van deze coagulanten, zoals FeCl3, FeSO4 en
AlSO4, is niet eenvoudig waardoor er vaak sprake is van overdosering.
En dat is niet gewenst, want coagulanten zijn over het algemeen prijzig.
Zetapotentiaal is een sleutelfactor voor het begrijpen fysieke processen zoals
uitvlokking en sedimentatie. Het is een nauwkeurige parameter van de lading
van deeltjes. Het Zetapotentiaal van ruw water is een negatieve waarde in de
range van -25 tot -15mV. Door coagulanten toe te voegen aan het ruwe water
neutraliseert de negatieve lading en verschuift het Zetapotentiaal naar 0mV.
Is er sprake van overdosering dan wordt de lading positief. Op deze manier
is Zetapotentiaal een sturende parameter die gebruikt kan worden om de
dosering van het coagulant aan te passen.

Sysmex
Ecustraat 11
4879 NP ETTEN-LEUR

Telefoon 076 508 6000
E-Mail info@sysmex.nl
Web www.sysmex.nl

Drinkwaterbedrijven meten het Zetapotentiaal meestal off-line. Hierdoor zit er
veel tijd tussen de metingen en doseringen, wat betekent dat er relatief laat
wordt aangestuurd. Dat is niet wenselijk want ruw water is onstabiel. Nu is
hier een oplossing voor, want Malvern Panalytical heeft een systeem dat het
Zetapotentiaal on-line kan meten. Het systeem, de Zetasizer WT, beschikt over
een nauwkeurige sensor voor het monitoren van het Zetapotentiaal. Daarnaast
zorgt de software van Zetasizer WT ervoor dat drinkwaterbedrijven volledig
geautomatiseerd de dosering van coagulanten kunnen aanpassen. Met als
resultaat een besparing op uw coagulanten en slibkosten.

Acquaint
en Brabant
Water gaan
PipeScanner
gebruiken
Eerste lading
Kaumera geleverd
In maart heeft de eerste
lading van de innovatieve
grondstof Kaumera de
Grondstoffenfabriek in
Zutphen verlaten. Het gaat
om twintigduizend liter
die als biostimulant wordt
ingezet.
Kaumera is een nieuwe
biobased grondstof die
wordt gewonnen uit aërobe
slibkorrels die zich vormen
bij het Nereda zuiverings
proces. Op de rwzi van
waterschap Rijn en IJssel
in Zutphen staat de eerste
proefinstallatie, waarin
restwater van de zuivelpro
ducent FrieslandCampina
wordt gezuiverd.
Biotechnologiebedrijf
Chaincraft neemt de lading
af. Koppert Biological
Systems gaat de grondstof
bewerken, zodat deze
kan worden gebruikt voor
een grote veldtest op een
landbouwbedrijf. Koppert
produceert duurzame op
lossingen voor de teelt van
voedsel- en siergewassen.
Waterschap Vallei en
Veluwe bouwt een tweede
fabriek in Epe, die naar ver
wachting dit voorjaar klaar
zal zijn. Hier zal gezuiverd
rioolwater uit de gemeente
Epe worden gebruikt om
Kaumera te produceren.
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Brabant Water gaat de PipeScanner van
Acquaint gebruiken. Dit instrument voor inspec
tie maakt het mogelijk om buisleidingen van de
buitenkant te inspecteren met behulp van pul
sen ultrasoon geluid. De metingen geven inzicht
in de staat van de leidingen, door parameters
te meten zoals wanddikte en uitloging van het
materiaal.
PipeScanner maakt gebruik van near-field
elektromagnetisme. Van buitenaf wordt een
zender over de leiding bewogen. Het signaal
wordt versterkt door de draadwapening. Dit ver
sterkte signaal wordt opgevangen. Een gebroken
draad verstoort dit signaal. Dit systeem heeft
als voordeel dat de leiding van buitenaf wordt
geïnspecteerd en dus in bedrijf kan blijven.
Medewerkers van bijvoorbeeld water- en instal

latiebedrijven kunnen het instrument gebruiken
na een korte cursus. Het is immers zaak de
PipeScanner op de juiste manier over de buis te
bewegen om foutmetingen te voorkomen.
Brabant Water kan de PipeScanner goed
toepassen, legt senior-adviseur assetmanage
ment Roel Diemel uit. “De PipeScanner maakt
dat we op die momenten dat de leiding toch vrij
komt te liggen, zelf de mogelijkheid hebben om
meteen ook een conditiemeting uit te voeren.”
Tegelijk met het onderteken van de overeen
komst tussen Brabant Water en Acquaint
voor het gebruik van de PipeScanner is het
bijbehorende cloud-platform gepresenteerd,
waarin de meetgegevens worden vastgelegd,
geanalyseerd en gedeeld. Het instrument is nu
gereed om ook door andere partijen gebruikt
te gaan worden.

Smartbox op Pampus
Op Pampus, een forteiland in het IJmeer, staat
sinds kort een Smartbox van Jotem.
De Smartbox is een compacte, makkelijk
verplaatsbare installatie voor de productie van
drinkwater. De testunit op Pampus is gebaseerd
op capillaire nanofiltratie om water van kleur/
geur te ontdoen en te ontzilten.
De Smartbox verwijdert bacteriën, virussen,
kleuren, geur, metalen en zouten en levert
een waterkwaliteit conform de normen van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Met de
test willen de participanten in het project een
kleinschalige gecertificeerde drinkwaterinstal
latie ontwikkelen, met als doel Pampus in eigen
drinkwater te voorzien, zodat het eiland volledig
off-grid kan.
Naast producent Jotem doen Forteiland Pampus,
Hogeschool Saxion, Holland Nauta, GRUNDFOS,

Waternet, Van Remmen UV Technology en
NXFiltration mee aan het project.
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Non-contact radar debietmeting

Metingen in rioleringen:
een absolute noodzaak
Monitoring van onder meer afvalwater, oppervlaktewater en zeker ook rioolwater
vormt het uitverkoren werkterrein van de afdeling ‘Environmental Water Monitoring’
binnen Elscolab. Deze divisie groeit als kool: de drang naar correcte data over water
lijkt groter dan ooit en is essentieel om een juist beeld te geven over de hoeveelheid
én de kwaliteit van het ‘blauwe goud’ dat onze leidingen passeert.

Drie factoren vormen één geheel
Het is van essentieel belang om een goed
beeld te krijgen van de waterstroom.
Denk hierbij aan de kennis over de kwaliteit
en kwantiteit van rioolwater. Daarbij kan het
nemen van ‘samples’ door middel van een
automatische sampler interessant zijn bij
de opstart van een installatie of als er zich
bepaalde calamiteiten (vb. overstort) voordoen.
Debietmetingen
Het debiet van een waterstroom kan op verschillende manieren worden gemeten: via de
waterhoogte en/of de snelheid, met of zonder
contact van de sensor met het watermilieu.
Wanneer er op de meetlocatie schuimvorming
op het water is of sedimentvorming zich
voordoet, kan het best gekozen worden voor
een non-contact debietmeting op basis van
radar. Deze systemen zijn in een mangat te
plaatsen waardoor een eenvoudige en veilige
installatie mogelijk wordt, simpelweg omdat de
operator niet in het mangat hoeft af te dalen
voor installatie of onderhoud.
Is het mangat niet geschikt voor een juiste
meting dan kan een doppler debietmeter
uitkomst bieden. Deze meter wordt door een
operator vanaf het straatniveau via het mangat
in het riool aangebracht. Omdat deze sensoren
op de bodem van het riool worden geplaatst
moet goed worden bepaald in welke mate er
sedimentvorming optreedt.
Tegenwoordig is het ook niet altijd meer
nodig om datakabels en stroomvoorziening
in het riool aan te brengen. De hedendaagse

Akoestische doppler
debietmeting in een
riolering

ongezuiverde afvalwater in oppervlaktewater
terechtkomt. Onvermijdelijk heeft dat een
impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater en van het daarin aanwezige ecosysteem.
Het water dat wel in de riolen blijft, komt
uiteindelijk terecht in een afvalwaterzuivering.
Al die stromen moeten worden gemonitord,
net als het gezuiverd product dat door een
RWZI op oppervlaktewater wordt geloosd.

systemen kunnen worden uitgerust met een
datalogger, accu-pack en modem. Hierdoor
kunnen debietmeters stand-alone werken
en afhankelijk van de vraag op gezette tijden
metingen uitvoeren en data naar een server of
cloud sturen.
Aangezien je niet weet welke stoffen en
gassen zich in een riool kunnen bevinden, kan
een riool als een potentieel explosiegevaarlijke
zone beschouwd worden. ATEX-gecertificeerde
systemen zijn hiervoor beschikbaar.
H2S-concentraties
Voor bewaking van het potentieel gevaarlijke
H2S-gas zijn batterijgevoede dataloggers
beschikbaar. Hiermee kan er real-time worden
gemonitord en komt er een melding binnen op
de tablet/smartphone van de operator wanneer
de ruimte niet betreden mag worden.
Overstort
Rioleringen voeren enorme hoeveelheden afvalwater af. Bij hevige regenval of onweer, bestaat het risico dat de leidingen niet alles meer
kunnen verwerken. In dat geval treedt een
overstort in werking, waarbij het overtollige

Bufferblocks
tegen regenval,
droogte én
bodemdaling
In Capelle aan den IJssel zijn de eerste
Bufferblocks de grond ingegaan. Met
de blocks wil de gemeente inspelen op
weersextremen als droogte en hevige
regenval, maar ook bodemdaling tegen
gaan.
Bufferblocks kunnen ondergronds water
bufferen, 266 tot 532 liter. De constructie
is geschikt om te plaatsen in plekken met
hoge grondwaterstanden, zoals in Capelle
aan den IJssel, gebouwd op veengrond
langs de Hollandse IJssel. Andere water
bufferende constructies zijn daardoor niet
geschikt, aldus de gemeente.
Projectleider Dirk van den Heuvel van
de gemeente zag de Bufferblocks op de
WaterStraat, de proeftuin van TU Delft
waar verschillende klimaatadaptieve
concepten getest en ontwikkeld worden.
Van den Heuvel: “Met het oog op toene
mende piekbuien en langere perioden van

droogte wil je water kunnen vasthouden
en niet direct afvoeren. Ook is het mooi
meegenomen dat je verdroging van veen
en dus bodemdaling tegengaat.”
De blocks kunnen onder de straat worden
geplaatst. De blokken zijn bestand tegen
de zwaarste verkeersklasse, zegt Dorian
Hill van Bufferblock BV. “Als je Buffer
blocks onder een drukke rijbaan plaatst,
kun je de stoep kan gebruiken voor huis
aansluitingen. Het concept is bovendien

volledig modulair waardoor je erg flexibel
bent in je ontwerp. Dat maakte de samen
werking met bijvoorbeeld netbeheerders
heel prettig.”
De blocks zijn gemaakt van beton. “Beton
is zeer robuust materiaal en heeft een
levensduur van minimaal 50 jaar”, legt Hill
uit. “Ook kun je eenvoudig met robots die
voor riolering worden gebruikt inspecties
doen, waarna je eventueel vervuilde delen
kunt schoonspuiten.”

’s Werelds grootste ijzerzandfilter ligt in Brabant

Een compact overstort
monitoringplatform in
een riolering

Meer informatie?
ELSCOLAB
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
T: +31 (0)342 42 60 80
main@elscolab.com
www.elscolab.com

Zuivering met ijzerzand, een restproduct
van de drinkwaterproductie uit grond
water, is een nieuwe methode om de kwa
liteit van oppervlaktewater te verbeteren.
Bij De Groote Meer in West-Brabant wordt
dit voor het eerst grootschalig toegepast.
Het ijzerzand in het filter gaat naar ver
wachting minstens honderd jaar mee.
Het filter is - ook wereldwijd - uniek van
wege de omvang (240 meter lang), vertelt
Arjon Buijert, specialist waterbeheer bij
advies- en ingenieursbureau Arcadis. De
waterkwaliteit in De Groote Meer is de
afgelopen decennia steeds verder achter
uitgegaan door de toevoer van nutriëntrijk
water. Met name hoge concentraties fosfor
zijn een probleem, ze zorgen voor algen
groei. Het filter met ijzerzand vangt zo’n
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80 tot 90 procent van het fosfor af. Door de
aanvoer te stoppen, moet de nutriënten
voorraad afnemen en de waterkwaliteit
verbeteren.
Er is een bassin aangelegd van 0,9 hectare.
In een sleuf zijn drie drains met daarom
heen grind en ijzerzand gelegd. Hiervoor
is elfhonderd kubieke meter ijzerzand
gebruikt, afkomstig van AquaMinerals.
De werkzaamheden werden uitgevoerd
door aannemersbedrijf Harteman, bijge
staan door Arcadis.
IJzerzand is een bijproduct van de drink
waterproductie. Tot voor kort konden
drinkwaterbedrijven er niets mee, nu
krijgen het een tweede leven, zegt Buijert.
Bij het project in De Groote Meer werken
diverse partijen samen: Natuurmonu
menten, Grenspark Kalmthoutse Heide,

 aterschap Brabantse Delta, drinkwater
W
bedrijf Evides en provincie Noord-Brabant.
De kosten bedragen zo’n half miljoen euro.
Het Europese programma LIFE financiert
ongeveer twee derde van het bedrag en de
provincie een derde.
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“Het grondwater in het Veluwemassief is bij uitstek geschikt om te voorzien in de
stijgende vraag naar drinkwater. De wateraccu moet nog wel worden opgeladen,”
stelt Jos Peters (Leading Professional Water Supply bij Royal HaskoningDHV). Hij vindt

Annemarie Verbeek,
manager
Assetmanagement bij
Vitens

IEDEREEN IS EIGENAAR VAN EEN
STUKJE VAN HET PROBLEEM
“We staan voor de opgave om ook in
de toekomst voor voldoende drink
water te zorgen. Landelijke scenario’s
gaan uit van maximaal 30 procent
meer vraag in 2040 [t.o.v. 2015 – red.].
Dus, ja, we zijn op zoek naar nieuwe
bronnen, maar de Veluwe staat niet
bovenaan ons lijstje. De bodem
opbouw van het massief is vrij grillig.
Infiltratie van oppervlaktewater op
de Veluwe kost veel geld en vraagt
een uitgebreide infrastructuur, plus
energie voor het voorzuiveren en het
omhoog pompen.
Er kan vernattingsschade ontstaan
op plaatsen waar je dat niet wilt. Dat
alles past niet in onze visie en brede
taakopvatting: duurzaam winnen en

dat het gesprek hierover intensiever moet. Zijn voorzet: “Naaldbos eruit en loofbomen
erin zou voldoende zijn, of infiltratie van voorgezuiverd rivierwater.” Hieronder drie
partijen aan het woord.

VELUWEMASSIEF ALS RES ERVOIR VOOR DRINKWATER
produceren, ons energieverbruik
minimaliseren en vergroenen, en re
kening houden met andere belangen
zoals bebouwing, landbouw en natuur.
Bovendien: als je toch vergaand moet
voorzuiveren, waarom dan dat voor
gezuiverde water niet meteen gebrui
ken? We zien winningsmogelijkheden
op plaatsen waar van nature voldoen
de (schoon) water beschikbaar is en
de hydrologie minder complex, zoals
langs de randen van de Veluwe, aan
het einde van het watersystem.
“We moeten functies slimmer posi
tioneren en combineren, bijvoorbeeld
waterwinning en natuurinclusieve
landbouw. Duurzame watersystemen
ontwikkelen, meer regenwater
– ondergronds of bovengronds –
vasthouden. Onze ideeën hierover,
geschetst in ‘Panorama Waterland’,
hebben we begin maart gepresenteerd
aan veel partijen, waaronder Natuur
monumenten, Staatsbosbeheer,
onderzoeksbureaus, provincies en wa
terschappen. Ik ben blij dat we steeds
vaker ‘met de deur open’ werken.
Iedereen is eigenaar van een stukje
van het probleem. In wederzijds ver
trouwen samen oplossingen zoeken is
de enige manier om aan onze maat
schappelijke opdracht te voldoen!”•

Corine Geujen,
hydrologe bij
Natuurmonumenten
(Natuur en Landschap)
INFILTRATIE GEWENST VOOR
HYDROLOGISCH HERSTEL
“Verdroging van de Veluwe is vooral
aan de randen merkbaar, maar ook
hogerop en net buiten de Veluwe
verdrogen natte, grondwater- en
kwelafhankelijke natuurgebieden. Het
klopt dat een deel van de oorzaak het
toegenomen areaal bos is. Een groot
deel daarvan is bovendien naaldbos,
dat meer verdampt dan loofbos.
Natuurmonumenten werkt al jaren
aan het omvormen van naaldbos naar
loofbos, heide en stuifzand. Hoe
wel dit lastig is, onder andere door

selectieve vraat van wild aan jonge
loofbomen, zien we wel een posi
tief effect op de biodiversiteit en de
grondwatervoorraad. Op grote schaal
bomen kappen en heide terugbren
gen ontbeert echter maatschappelijk
draagvlak en is vanwege klimaatdoe
len onwenselijk.
Met omvorming naar loofbos zorgen
we dus voor meer grondwater in de
Veluwse bodem. Het is belangrijk
dat er daarnaast minder water uit de
Veluwe verdwijnt. Vitens compenseert
haar grondwateronttrekkingen hier en
daar al met infiltratie van oppervlak
tewater, maar om het hydrologisch
systeem te herstellen zou eigenlijk
alle onttrekking gecompenseerd moe
ten worden. Gecombineerd met de
verdere omvorming van bos kunnen
we de verdroging dan samen al flink
terugdringen en zullen natuurlijke
brongebiedjes en oude sprengen weer
water gaan voeren. Een deel van dat
water kan ook weer teruggebracht
worden in de Veluwe. Mogelijk kan
zelfs nog meer water geïnfiltreerd
worden, als buffer voor droge tijden.
Ongewenste vernatting, zoals in
Apeldoorn of in landbouwgebieden,
kan voorkomen worden door juist hier
kleinschalige grondwaterwinningen
slim in te passen. Zo blijft schoon
grondwater beschikbaar zonder dat er
vernatting optreedt.”•
NR5 MEI 2020

Tanja Klip-Martin,
dijkgraaf Waterschap
Vallei en Veluwe
AANSLUITEN BIJ NATUURLIJKE
PROCESSEN
“Met onze Blauwe Omgevingsvisie
2050 (2019) nodigen we onze part
ners uit om samen te werken aan een
klimaatbestendig Vallei en Veluwe.
Uitgangspunt is aan te sluiten bij
bestaande natuurlijke processen. Dit
doen we door gebiedseigen water
vast te houden en schoon te houden.
Op de Veluwe willen we de infiltratie
capaciteit vergroten via kansrijke
combinaties met natuur en landbouw.
Het kunstmatig aanvoeren van grote
hoeveelheden gebiedsvreemd IJssel
water past daar niet bij. Regenwater
vasthouden wel. Bovendien zien we
graag dat water van schoon naar min
der schoon stroomt, niet andersom.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat
meer maatregelen nodig zijn om
onze delta klaar te maken voor de
toekomst. Zeker als het gaat om
onze zoetwatervoorraad, die onder
druk staat door klimaatveranderin
gen en een toenemende vraag naar
drinkwater. We zetten daarom ook
in op een gezamenlijk maatregelen
pakket om ons gebied en het gebied
daarbuiten klaar te maken voor de
toekomst. Dat betekent dat we samen
het laagwaardig gebruik van drink

Het volledige artikel van Peters
vindt u op pagina Podium/opinie
op de website van H2O. U kunt
daar ook reageren en het
gesprek verder voeren.

water moeten verminderen en zoeken
naar andere schone bronnen dan
grondwater, bijvoorbeeld kwelwater,
oppervlaktewater en schoon effluent
van zuiveringsinstallaties. Waar de
eerste twee voor drinkwater kunnen
worden ingezet, kan dit laatste prima
worden gebruikt in de industrie of in
de gebouwde omgeving. Ondertussen
vergroten we de infiltratiecapaciteit
van de Veluwe ten behoeve van de bio
diversiteit en de grondwaterkwantiteit
en -kwaliteit. Bijvoorbeeld inderdaad
door naaldbomen te vervangen door
loofbomen, en door ‘klimaatmantels’
ofwel klimaatmoerassen te creëren
rondom de Veluwe om zo grondwater
fluctuaties op te vangen en daarmee
misschien ook wel een antwoord te
bieden op het stikstofvraagstuk.”•
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Uitkomst pilotproject
Aarle-Rixtel

NIEUWE
WAPENS
TEGEN
MEDICIJNRESTEN
TEKST HANS KLIP | BEELD ISTOCKPHOTO E.A.

PILOTPROJECT AARLE-RIXTEL

Waterschappen zijn naarstig op zoek naar goede technieken om
medicijnresten te verwijderen. Aa en Maas heeft op rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel zowel ozon als UV-licht met waterstofperoxide getest. Beide oxidatieve technieken hebben potentie, maar
bij deze waterzuivering scoorde de eerste techniek het beste.

H

et project op rwzi Aarle-Rixtel is een van de eerste initiatieven geweest in
het kader van de gezamenlijke ketenaanpak van medicijnresten door de
waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met enig
tromgeroffel - minister Cora van Nieuwenhuizen was erbij - ging de pilot in
december 2018 officieel van start. Waterschap Aa en Maas onderzocht ruim
een half jaar lang de werking van twee oxidatieve technieken: ozon met bio
logische nabehandeling en UV-licht in combinatie met waterstofperoxide.
Twee testfases en een uitgebreide inventarisatie later zijn de resultaten bekend. Die zijn
goed, vertelt technoloog Robert Kras van waterschap Aa en Maas die samen met het
projectteam de testen uitvoerde en de uitkomsten uitgebreid in kaart bracht. “Met beide
technieken is het door ons gewenste verwijderingsrendement gehaald. Vanwege de
omstandigheden op rwzi Aarle-Rixtel is ozon hier wel aantrekkelijker dan UV.” Kras ver
werkt zijn bevindingen in een rapport dat kenniscentrum STOWA later dit jaar uitbrengt.
Proefopstellingen
Twee leveranciers gingen de uitdaging aan en plaatsten proefopstellingen in
containers. Nijhuis Industries leverde de testinstallatie voor ozon. Deze bestond uit
twee ozonreactoren, een generator die ozon produceert uit lucht en een bioreactor
met een slib-op-dragersysteem. Volgens Thomas Wijffels, teamleider process design
engineering, deed zijn bedrijf vooral mee om met ozon een voet aan de grond te krijgen
bij de verwijdering van medicijnresten op communale zuiveringen. “Wij zien dat er veel
staat te gebeuren bij het verwijderen van medicijnresten. We hadden vóór deze pilot al
bij twee farmaceutische bedrijven succesvolle ervaringen met de ozontechniek opge
daan.” Ook raken bij rwzi’s mobiele installaties in zwang, zegt Eddie Broeders, business
development manager voor de communale markt. “De combinatie van beide ontwikke
lingen maakt het voor ons logisch om erin te stappen.”
Van Remmen UV Technology plaatste een proefopstelling van vier in serie geschakelde
UV-reactoren met ieder twaalf lampen. Geavanceerde oxidatie met UV-licht is voor
afvalwater nog een vrij nieuwe behandelingsmethode, vertellen directeur Ton van
Remmen en R&D-coördinator Kaspar Groot Kormelinck. “Wij zijn blij met de kans die
Aa en Maas ons gaf. Het is technologisch een mooi leerproject geweest.” Van Remmen
omschrijft UV als een veilige en simpele techniek voor de toekomst. “Wij maken duur
zame UV-systemen waarmee zeer goed medicijnresten en andere microverontreinigin
gen kunnen worden verwijderd. Dat is in de pilot bevestigd.”
Wijffels noemt de voordelen van het gebruik van ozon. “De methode verwijdert een >
NR5 MEI 2020

Robert Kras

Thomas Wijffels

Eddie Broeders

‘Door de
omstandigheden
op rwzi AarleRixtel is ozon
aantrekkelijker
dan UV’
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brede reeks aan medicijnen zonder
chemicaliën te gebruiken. Een ander
pluspunt is dat ozon ter plekke
wordt geproduceerd. Je maakt het
met zuurstof uit de lucht of met
zuivere zuurstof.” De ozontechniek
kan volgens Broeders goed worden
gecombineerd met andere technieken
die soms al op een rwzi aanwezig
zijn, zoals een kool- of zandfilter. “En
ook met de UV-techniek. We werken
nu met Van Remmen UV Technology
samen bij de verwijdering van medi
cijnresten uit een geconcentreerde
stroom in een ziekenhuis.”
Gewenst rendement
In de pilot stonden twee zuiverings
doelen centraal: een verwijde
ringsrendement van 80 procent ten
opzichte van het effluent voor zestien
geselecteerde medicijnen (onder
zoeksdoel van Aa en Maas) en een

De installatie van Nijhuis Industries

verwijderingsrendement van 70 pro
cent ten opzichte van het influent voor
zeven van elf zogeheten gidsstoffen
(onderzoeksdoel van het ministerie).
Met de ozonbehandeling zijn meteen
in de eerste testfase beide doelen
ruimschoots gehaald. “Tijdens het
inregelen hadden we al snel de opti
male dosering van ozon te pakken”,
zegt Wijffels. “Het liep naar wens in
de testfase. Een positief punt dat eruit
sprong, was de technische stabiliteit
van de installatie.”
Met de UV-techniek werd de tweede
doelstelling ook direct gerealiseerd.
Het onderzoeksdoel van Aa en Maas
kostte meer moeite, volgens Van
Remmen vooral omdat de water-
kwaliteit lager uitviel dan verwacht en

Robert Kras en de installatie van Van Remmen UV Technology

vooraf gemeten. “Uiteindelijk is het
verwijderingsrendement van 80 pro
cent door verhoging van de UV-dosis
gehaald”, aldus Kras.
Bromaatvorming
Voor beide technieken waren er
specifieke omstandigheden op rwzi
Aarle-Rixtel, die niet gunstig bleken.
Een bekend aandachtspunt bij de
ozontechniek is de vorming van
bromaat, een verdacht carcinogene
stof. Bromaat wordt geproduceerd
doordat ozon met bromide reageert.
Kras licht toe: “Bromide is altijd wel in
afvalwater aanwezig in hoeveelheden
van 100 tot 200 microgram per liter.
Een inzicht uit ons onderzoek is dat
bij zulke zeer lage bromidegehaltes
geen bromaat wordt gevormd. In
Aarle-Rixtel zijn de concentraties in
het in- en effluent echter hoog: tussen
de 500 tot 1.000 microgram bromide
per liter.”
Zeer waarschijnlijk loost een indus
triële onderneming het bromide. Het
bedrijf is daarmee niet in overtreding,
want bromide is op zich geen pro
bleemstof. Aa en Maas is een zoek
tocht naar het bedrijf gestart. Kras:
“We willen overleggen of het mogelijk
is minder bromide te lozen of a
 ndere
chemicaliën te gebruiken. Door
onderzoek in de r ioolaanvoerstrengen
weten we inmiddels waar het bedrijf
zich ongeveer bevindt. Zolang de
lozing niet is gestopt, is er geen
full scale ozoninstallatie op rwzi
Aarle-Rixtel mogelijk.”
Nijhuis Industries heeft in de tweede

testfase het beperken van bromaat
vorming onderzocht. Er zijn twee
methoden toegepast: de aanpassing
van het doseerpunt waardoor ozon
meteen in binnenkomend water
wordt ingebracht en het t oevoegen
van waterperoxide voorafgaand
aan de ozonbehandeling. “Op rwzi
Aarle-Rixtel hebben we niet kunnen
aantonen dat deze methoden veel ver
betering geven”, zegt Kras. “Dat kan
er mede aan liggen dat we niet erg
veel testmetingen hebben gedaan.”
Er was tijdens het pilotonderzoek
eigenlijk niet genoeg tijd om de
werking van deze methoden goed
aan te tonen, reageert Wijffels. “Wij
zijn daarna ermee verdergegaan, met
positieve resultaten. Zo hebben we in
ons eigen laboratorium aanvullend
onderzoek verricht naar de toevoe
ging van waterstofperoxide. Hiermee
blijkt vergaand bromaatvorming tegen
te kunnen worden gegaan, ook bij
extreem hoge bromidehoeveelheden
in water.”
Broeders vindt dat in het algemeen
het thema van bromaatvorming bij de
ozonbehandeling van afvalwater te
groot wordt gemaakt. “In negen van
de tien gevallen kun je na een paar
metingen op het influent van een rwzi
bewijzen dat de bromideconcentratie
voldoende laag is. Omdat er dan geen
bromaat wordt geproduceerd, heb je
er geen omkijken meer naar.”
Doorlatendheid
Bij de toepassing van UV speelde een
andere kwestie. Deze techniek is sterk
afhankelijk van de UV-transmissie: de
doorlatendheid van UV-licht in water.
Op rioolwaterzuiveringsinstallatie
Aarle-Rixtel bleek de transmissie
aanvankelijk slechts 40 procent, wat
inhoudt dat na één centimeter nog
40 procent van het licht over is. Daar
door waren er veel lampen en dus
veel energie nodig om een goed resul
taat te bereiken. In de tweede testNR5 MEI 2020
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Ton van Remmen

‘Het is technologisch
een mooi leerproject
geweest’
faseis een voorbehandeling uitgetest.
Na toevoeging van een coagulant ging
het afvalwater door een zandfilter. “De
UV-transmissie steeg hierdoor naar
60 procent”, zegt Kras. “Een aanzien
lijke verbetering maar het energiever
bruik bleef nog vrij hoog. Dat maakt
deze techniek voor rwzi Aarle-Rixtel
minder aantrekkelijk dan ozon.”
“Bij 60 procent kom je al in de buurt
van wat je wil”, merkt Van Remmen
daarover op. “Maar er is geen lineair
verband tussen transmissie en ener
gieverbruik. We hebben in de Zweedse
stad Växjö een vergelijkbaar project
gedaan. Daar is de transmissiewaarde
hoger, waardoor we met een derde
van het stroomverbruik in Aarle-Rixtel
ook een hoog verwijderingsrendement
behaalden.” Hierdoor zijn in Zweden
de kosten van afvalwaterbehandeling
een stuk lager dan de normbedragen
die STOWA hanteert, aldus Groot
Kormelinck.
Naar aanleiding van deze ervaringen
heeft Van Remmen iets op het hart.
“Nederland en de wereld staan voor
grote uitdagingen in de strijd tegen
microverontreinigingen. Op basis van
de hotspotanalyse geldt dit ook voor
onze afvalwatersector. De technolo
gische ontwikkelingen staan niet stil.
Wij zijn daarom supergemotiveerd

Kaspar Groot Kormelinck

Maarten Nederlof

onze bijdrage aan de beste oplossing
te leveren.”
Demoproject
Hoe gaat waterschap Aa en Maas
nu verder? Daarover wordt binnen
kort een beslissing genomen, vertelt
beleidsadviseur Maarten Nederlof.
“We willen meedoen aan het nieuwe
landelijke versnellingsprogramma
voor het verwijderen van medicijn
resten uit effluent, waarin een
financiële bijdrageregeling vanuit het
ministerie is opgenomen. In ons eigen
bestuursakkoord staat dat wij op drie
locaties een aanvullende zuivering van
medicijnresten realiseren.”
Aa en Maas heeft al besloten om op
rwzi Oijen aan de slag te gaan met de
adsorptietechniek van actieve poeder
kool. Het waterschap ziet volgens
Nederlof verder af van UV, maar wil
wel doorgaan met de ozontechniek.
“We overwegen een demoproject op
een schaal van ongeveer een vierde
van een rioolwaterzuiveringsinstal
latie. Waar is nog onbekend. Het kan
weer rwzi Aarle-Rixtel worden, maar
ook een andere waterzuivering.”•
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NIEUWE WATERTECHNOLOGIE
VAN NEDERLANDSE BODEM
VOORAF | Coronacrisis: projecten naar voren halen
De coronacrisis heeft een grote impact. Dat geldt ook voor de watersector
en de watertechnologiebedrijven, hoewel de een er nu meer last van heeft
dan de ander. Ik hoor verschillende geluiden. Daarin verschilt onze sector
niet van de generieke technische sector en de maakindustrie.
Bedrijven die projecten in portefeuille hebben met een langere voorberei
dingstijd, kunnen vaak wel doorgaan met voorbereiding en engineerings
werkzaamheden. Maar bijvoorbeeld het opstarten van projecten bij de klant
in deze tijd, dat zie ik niet zomaar gebeuren, helemaal niet als dat project
in het buitenland is. Maar ook voor starters die nog nagenoeg geen omzet
hebben is het moeilijk.
Daarom heb ik bij de Topsector Water bepleit om projecten die bij
overheidsorganisaties op de planning staan, naar voren te halen, zodat het
werk in deze tijd opvulling kan geven. Er zijn veel projecten onderweg. Dat
geldt ook voor onderzoek. Waterschappen en STOWA moeten hun plannen
niet vertragen maar door laten gaan en liever nog versnellen! Dat zorgt ervoor dat nieuwe innovaties naar de
markt blijven komen.
Naar voren halen, versnellen, het betekent werk, continuïteit voor bedrijven en dat is heel belangrijk. En er is ook
een maatschappelijk belang, want deze crisis toont weer aan dat schoon water en goede sanitatie van cruciaal
belang zijn. Hygiëne, handen wassen, bij ons in het westen is dat heel gewoon en ook goed mogelijk, maar dat
geldt niet voor landen in armere delen van de wereld. Het is te hopen dat het virus zich daar niet zo verspreidt
als in het westen. Maar we moeten ook met nog meer energie werken aan een verbetering van de schoonwater
beschikbaarheid in die delen van de wereld. Nederlandse watertechnologie kan daar een belangrijke rol in spelen.
Het is onzeker hoe lang deze crisis duurt, er is geen stip op de horizon en dat maakt het ook zo lastig. Het is de
vraag wat de effecten op de middellange en lange termijn zullen zijn.
Je ziet het aan evenementen over de hele wereld. Overal speelt de vraag: wat gaan we doen? In september hebben
we de European Water Tech Week in Leeuwarden. We gaan ervanuit dat deze doorgaat. Zo werken we er ook aan
in de voorbereiding. Gaandeweg zullen we zien hoe de pandemie zich ontwikkelt en daar zullen we naar handelen.
Maar vooralsnog hou ik vast een het positieve en spreek ik de verwachting en hoop uit dat ik u in september mag
verwelkomen op de EWTW in Leeuwarden.
Hein Molenkamp
Managing Director Water Alliance
h.molenkamp@wateralliance.nl

Water Alliance is een samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen
én bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. Water Alliance
richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf in de innovatieve en duurzame
watertechnologie die wereldwijd vermarkt kan worden. Water Alliance ondersteunt
de bedrijven op het gebied van (internationale) matchmaking, netwerken en business
development.
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058-2849044
www.wateralliance.nl

HERGEBRUIK REGENWATER CENTRAAL IN ECODORP BOEKEL
Impressie van het ecodorp

In de Noord-Brabantse gemeente
Boekel wordt een ecodorp van dertig
woningen gebouwd dat een zo klein
mogelijk beslag legt op grondstoffen
en energiebronnen. Mijn Water
fabriek levert de regenwatertanks.
De bouw van het ecodorp in Boekel
ging eind vorig jaar van start, maar
loopt door de coronacrisis enkele
maanden vertraging op. De start
begon met de stort van geopolymeer
beton voor de funderingen, een
toepassing die zorgt voor een forse
vermindering van de CO2-uitstoot ten
opzichte van traditioneel beton. De
woningen worden gerangschikt in drie
cirkels van ieder tien woningen.
Het zogeheten groendak van iedere
‘wooncirkel’ heeft een oppervlakte van
zo’n 600 vierkante meter. Jaarlijks kan
hierop ongeveer 400 kubieke meter
water worden opgevangen, hetgeen
voldoende is voor 100.000 toiletspoe
lingen of 10.000 wasbeurten. Dit leidt
ertoe dat er 40 procent minder water
van het drinkwaterbedrijf Brabant
Water betrokken hoeft te worden.
Hoge isolatiewaarde
De hoeveelheid opgevangen wa
ter wordt enigszins beperkt door
NR5 /MEI
MEI2020
2013

het groendak. De begroeiing hier
van gebruikt immers ook een klein
gedeelte van het water. Dit nadeel
weegt echter niet op tegen de voor
delen die een groendak heeft wat
betreft klimaatbeheersing. Dankzij de
hoge isolatiewaarde van dit dak is de
energiebehoefte voor verwarming en
koeling kleiner.
Per wooncirkel worden in de bodem
drie tanks van 10 m3 geplaatst om het
regenwater op te vangen. Dat is een
voorraad voor ongeveer een maand.
Voor de regenwatertanks heeft leve
rancier Mijn Waterfabriek gekozen
voor beton. De voordelen daarvan zijn
de stabiliteit, de lange levensduur en
de positieve invloed op de waterkwa
liteit. De mineralen in het beton
reduceren de kans op het ontstaan van
biologische verontreinigingen in het
water. De lage temperatuur als gevolg
van de ondergrondse plaatsing van de
tanks draagt daar ook aan bij, evenals
het feit dat er geen lichttoetreding is.
Het regenwatersysteem omvat daar
naast een dubbel uitgevoerd pompsys
teem, dat de toiletten en wasmachines
in de wooncirkel voedt. De pompen
schakelen automatisch over op drink
water als het niveau in de tanks te
laag wordt.

Actief koolfilter
Tot slot is er een actief koolfilter. Dit
zorgt voor ontkleuring van het regen
water, hetgeen nodig is omdat het
groendak zorgt voor enige verkleuring
van het afstromende regenwater.
Het kan uiteraard gebeuren, dat de
regenwatertanks vol zitten en het nog
steeds regent. Het overtollige water
wordt achter de tanks geïnfiltreerd in
de bodem. Per wooncirkel zijn er acht
infiltratietunnels in combinatie met
13,6 m³ aan bergingscapaciteit.
Het zwarte water dat uit de toiletten
en de wasmachines komt, wordt in het
ecodorp zelf gezuiverd. Hiervoor wordt
een helofytenfilter aangelegd. Het
ecodorp heeft dan ook geen aanslui
ting nodig op het riool. Waterschap
Aa en Maas helpt in het kader van de
stimuleringsregeling hemelwater bij
het financieren van het helofytenfilter
met een subsidie van 10.000 euro.

De tanks van Mijn Waterfabriek
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PILOT OP AFSLUITDIJK: ONTZOUTEN OP BASIS
ELECTRODIALYSE
De locatie van REDstack op de Afsluitdijk

GROTE TEST VAN OZONTECHNIEKEN
OP RWZI WERVERSHOOF
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier krijgt een demon
stratie-installatie voor het met ozon verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Zowel conventionele technieken als
een innovatieve methode worden uitgetest.
De bedoeling is om op redelijk grote schaal ervaring op
te doen met de toepassing van ozon, vertelt Bert Geraats,
manager technologie van Eliquo Water & Energy. “Dit biedt
een goede indicatie voor een full scale installatie in de
toekomst. Belangrijke thema’s naast het verwijderingsren
dement van medicijnresten zijn bedrijfsvoering, onderhoud,
exploitatiekosten, ozonverbruik, bromaatvorming en het
effect van gezuiverd water op oppervlaktewater.”
De demo-installatie op rwzi Wervershoof maakt deel uit
van het meerjarenprogramma van de waterschappen en
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de
verwijdering van medicijnresten. Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Eliquo bemensen
het bouwteam dat het ontwerp maakt voor de installatie en
de proevenloods waarin deze komt te staan. In dit gebouw
wordt tevens een pilotinstallatie voor hergebruik van water
geplaatst. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van
PWNT (dochter van drinkwaterbedrijf PWN).
Eerste keer
Het waterschap werkt voor de eerste keer op deze manier
samen bij waterzuivering, zegt Geraats. “Het bundelen van
expertise is een zeer prettige samenwerkingsvorm. We
willen met elkaar leren hoe dit het beste kan.”
De afgelopen jaren zijn op rwzi Wervershoof kleinschalige
testen met ozon gehouden in het kader van het project
Ge(O)zond Water van HHNK en PWN, waarbij het project
team onderzoekt of de geavanceerde drinkwatertechnieken

van PWN kunnen worden ingezet voor de verwijdering
van microverontreinigingen uit afvalwater. Geraats: “In de
ontwerpgrondslagen van de demo-installatie is daarop
voortgeborduurd. Het doel is bepaald door het ministerie:
een verwijderingsrendement van ten minste 70 procent ten
opzichte van het rwzi-influent voor minstens zeven van de
elf gidsstoffen, die als representatief voor alle geneesmid
delen worden beschouwd.”
Twee lijnen
De demonstratie-installatie krijgt twee lijnen die in totaal
700 kubieke meter water per uur kunnen behandelen: een
referentielijn en een lijn voor een innovatievere techniek. In
de referentielijn staan - in een flexibele opzet - conventio
nele ozontechnologieën centraal. Er worden twee verschil
lende methoden voor het inbrengen van ozonhoudend gas
getest: diffusors en het venturi-principe.
In de tweede lijn draait het om een Duitse technologie: een
combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en
een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon. Een
veelbelovende innovatie, vindt Geraats. “De ozondosering is
vrij laag en bromaatvorming kan beter in de hand worden
gehouden. We doen voor de zekerheid nog eerst enkele
tests.”
Het bestuur van HHNK neemt waarschijnlijk na de zomer
een beslissing over dit alles. “Bij groen licht kan de realisa
tiefase beginnen”, zegt Geraats. “Naar verwachting duren
de testen minstens tien jaar.”

In Californië, het Midden-Oosten en
bijvoorbeeld ook Spanje is de drink
watervoorziening goeddeels geba
seerd op het ontzilten van zout water.
Meestal wordt hiervoor gebruik
gemaakt van omgekeerde osmose of
multi-stage flash destillatie. Op de
Afsluitdijk loopt een test met ontzou
ting op basis van ElectroDialyse.
Op 31 januari namen REDstack uit
Sneek en Pure Water Group uit Sprun
del de proefinstallatie op basis van
ElectroDialyse (ED) in gebruik. “We
willen uitzoeken onder welke omstan
digheden deze techniek efficiënt en
grootschalig kan worden ingezet”, zegt
Pieter Hack, directeur van REDstack.
Sinds 2014 wint REDstack duurzame
energie door middel van de Reverse
ElektroDialyse (RED)-technologie,
waarbij zout en zoet water langs
membranen in een zogeheten stack
worden gevoerd. Het spanningsver
schil dat zo ontstaat wordt omgezet in
energie. “Door op basis van Electro
Dialyse zeewater te ontzouten, is de
De ontziltingstechniek van REDstack
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cyclus op een bepaalde manier weer
rond”, concludeert Hack.
De RED-technologie is immers weer
de omkering van de originele Electro
dialyse (ED)-aanpak. “Om van zee
water drinkwater te maken, brengen
we een spanningsverschil op de EDstack aan. Zout water wordt daardoor
gescheiden in een zoetwaterstroom en
een brine stroom.”
Lager energieverbruik
In de proefinstallatie wordt onderzocht
onder welke omstandig
heden de ED-techniek
optimaal functioneert
en efficiënter is dan
de alternatieven. De
meeste installaties om
drinkwater uit zeewater
te winnen, draaien op
basis van omgekeerde
osmose, waarbij water
door membranen wordt
geduwd en het zout ach
terblijft. Ook multi-stage
flash destillatie (MSF)
waarbij het zeewater
door verschillende

stadia met telkens een lagere druk
gevoerd, wordt regelmatig ingezet.
“Het voordeel van de ED-aanpak,
momenteel de techniek met het klein
ste marktaandeel, zijn de lagere kos
ten door het lagere energieverbruik”,
meent Hack. Of het energieverbruik
significant lager uitvalt, hangt in niet
geringe mate samen met de tempera
tuur van het water en het zoutgehalte.
“Het lijkt erop dat de ED-techniek effi
ciënter is bij het ontzouten van water
dat niet heel zout is, maar brak.”
Volwaardig alternatief
Omdat er volgens Hack 30 jaar nauwe
lijks geïnvesteerd in de ED-techniek,
ziet hij nu kansen voor een snelle
ontwikkeling om de techniek tot een
volwaardig alternatief te maken. Hack:
“In samenwerking met partners, zoals
WETSUS, werken we aan de optimali
sering van de processen. Ook onder
zoeken we samen met Aqua Battery
of het mogelijk is ontzouting en het
opwekken van Blue Energy samen te
brengen. Dat zou natuurlijk een schit
terend, duurzaam proces opleveren
voor energieopslag.”
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nende soort. Hij verdraagt water met een matige organi
sche belasting, mits het zuurstofgehalte goed is.
Om voedsel te verzamelen spinnen de larven netten, die ze
hechten op stenen of hout. Voor het herstel van microhabi
tats in beeksystemen zijn hout en stenen dus belangrijk.
Niet alleen voor kokerjuffers: er zijn nog meer zeldzame
stroomminnende soorten in de meander aangetroffen,
waaronder de kriebelmug en de vrij zeldzame geeloog.

landbeek’. Tussen Veghel en Den Bosch slingert de beek
door een brede natuurstrook, bestaande uit (riet)moeras,
kruidenrijke graslanden, ruigtes en bosjes, afgewisseld
met oude meanders en poelen. Dat bood mogelijkheden
om het beekdal op dit traject natuurlijker te laten functio
neren.
De beek kreeg hier haar speelse loop terug. Het stromende
water zorgt nu voor sedimentatie en erosie: binnenbochten
slibben aan tot flauwe oevers, buitenbochten schuren uit
tot steile en holle oevers. De beekbodem werd rijk aan
stroomkuilen en zandbedjes. Dit is belangrijk voor typische
beekbewoners.

Typische beekvissen
Ook vissen profiteren. In 2017, net na de herinrichting dus,
werden maar liefst 15 vissoorten gevangen, waaronder
typische beekvissen als alver, bermpje en riviergrondel.
Maar de kers op de taart was de eerste waarneming in
de Aa van de kopvoorn, een van de doelsoorten van het
project. De kopvoorn heeft een voorkeur voor g
 rotere
beken en rivieren met een structuurrijke bedding en
afwisselend snelstromende, ondiepe stukken en diepere,
traag stromende kommen. Jonge kopvoorns worden vooral
aangetroffen langs overschaduwde oevers in ondiepe,
structuurrijke delen.
In de periode 1920-1970 verdween de kopvoorn bijna
helemaal (90-99%) uit Noord-Brabant, vooral door ver
stuwing en normalisatie van waterlopen. Tegenwoordig
lijken de populaties zich enigszins te herstellen, maar het
oorspronkelijke niveau is nog lang niet bereikt.

Parende schietmotten

ZELDZAME KOKERJUFFER
SPECTACULAIR RESULTAAT
BEEKHERSTELPROJECT AA
De Aa is in de jaren 30 van de vorige eeuw
gekanaliseerd. Daarmee zijn veel typische beek
dal-natuurwaarden verloren gegaan. De gemid
delde stroomsnelheid van het water (en daarmee
het zuurstofgehalte) nam af en de natuurlijkheid
van oevers en waterbodem ging sterk achteruit.
De herinrichting van het beekdal (project
‘Dynamisch Beekdal’) moest de natuurwaarden in
en langs de beek verbeteren en bovendien water
overlast in Den Bosch voorkomen.

Foto M. J. Sanabria, AQUON

In 2016/2017 heeft
waterschap Aa en
Maas de Aa tussen
Heeswijk-Dinther en
Den Bosch heringericht. Met succes: twee
jaar later werd voor
het eerst de zeldzame
kokerjuffer Hydropsyche
bulgaromanorum
aangetroffen.

Kokerjuffer Hydropsyche bulgaromanorum

Oude situatie
De oever van de beek was smal en steil en daardoor slecht ontwikkeld. De weinig diverse
flora bestond vooral uit algemene soorten als liesgras en kleine egelskop.
De waterzone was plaatselijk gezonder, met veel ondergedoken waterplanten zoals
sterrekroos en doorgroeid fonteinkruid. Wel was het grof hoornblad dominant, indicatief
voor voedselrijk, vaak gemaaid water. Kenmerkende beekvissen ontbraken. Afgezien van
een enkele riviergrondel, winde of bermpje zagen we vooral vissen van algemene soorten
als baars en blankvoorn. Ook van de macrofauna (kleine waterdieren) kwamen vooral alge
mene soorten voor, typerend voor stilstaand water.
De oude meander bij Middelrode, vlak bij kasteel Heeswijk, stond niet meer in verbinding
met de beek. Het was stilstaand water met uitbundige algemene oevervegetaties en
struweel.
‘Dynamisch Beekdal’
Het (KRW-)streefbeeld voor de Aa is een ‘langzaam stromende benedenloop van een laag

Inrichting meander Middelrode
In 2016/2017 is de noordkade van de voormalige, ge
kanaliseerde Aa bij het dorp Middelrode verwijderd. De
oude meander hier kreeg over een breedte van ongeveer
80 meter een nieuw beekprofiel: een smal zomerbed, en
een breder piekbed voor hogere afvoeren. Ten behoeve
van de doorstroming werd niet de hele meander aange
takt. Zo zijn ál te scherpe bochten vermeden en bleef toch
de karakteristieke vorm van de oude meander enigszins
behouden. Het niet aangetakte deel van de meander bleef
in het veld liggen als grote poelen. Het piekbed ten zuiden
van de Aa zal in gemiddelde winters plaatselijk onder water
lopen. De wegen hier liggen hoog genoeg om te dienen als
waterkering. Bij hoge afvoeren staat het hele piekbed vol.
Het voormalige tracé van de Aa is verondiept tot 4,8 meter
+ NAP. Onder normale omstandigheden stroomt het water
door de meander, maar bij extreem veel water functioneert
het voormalige tracé als extra afvoer.
Zeldzame soorten terug
Ter evaluatie onderzocht Aquon de macrofauna in het
herstelde gebied. In juni 2019 werd hierbij de kokerjuffer
Hydropsyche bulgaromanorum aangetroffen, de larve van de
schietmot. Het is de eerste keer dat deze zeldzame soort
werd gesignaleerd in het beheergebied van waterschap
Aa en Maas. In ons land zijn Hydropsyche bulgaromanorum
kokerjuffers op slechts ongeveer 25 locaties gevonden,
vooral in de grote rivieren. Het is een typische stroommin
NR5 MEI 2020

Marcel Cox (waterschap Aa en Maas),
Maria Sanabria en Pieter Bieren (AQUON)
Voor een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Herstel van de karakteristieke hydromorfologische eigen
schappen van de Aa heeft bijgedragen aan ecologisch
herstel van het beeksysteem. Binnen enkele jaren na
het scheppen van de juiste omstandigheden – variatie in
stroming en substraat, voldoende zuurstof in het water en
het verwijderen van obstakels – herkoloniseren bijzonde
re soorten de beek. Typische beeksoorten als de kopvoorn
keren terug en bij meander Middelrode heeft zich zelfs
de zeldzame kokerjuffer Hydropsyche bulgaromanorum
gevestigd.
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OVERLAST STEDELIJK GRONDWATER
ONDERZOEKEN OP WIJKNIVEAU
Om overlast door het
stedelijk grondwater
te voorkomen, heeft de
gemeente Amsterdam
toekomstbestendig
beleid geïntroduceerd.
Dit wordt per indivi
dueel nieuwbouw
project getoetst, terwijl
onderzoek uitwijst dat
het stedelijk grond
watersysteem beter op
wijk- of regionaalniveau
bekeken kan worden.

De balans tussen natuurlijke processen en menselijk handelen bepaalt het grondwater
systeem. Zo zijn bodemopbouw, klimaat en diepe grondwaterstanden natuurlijke factoren
die de stand van het stedelijk grondwater bepalen. Het menselijk handelen is echter
ook een zeer bepalende factor. Denk aan damwanden, infiltratievoorzieningen, wegen,
drainages, parken, grachten, en kelders. Om grondwateroverlast te voorkomen, verdient de
balans tussen natuurlijke en menselijke factoren zorgvuldige aandacht.
Gedreven door het gebrek aan ruimte worden in Amsterdam steeds meer kelders aan
gelegd. Die vormen een barrière voor het grondwater. Daarnaast worden steeds vaker
infiltratievoorzieningen getroffen om de piekafvoer tijdens hevige buien te bergen in het
grondwatersysteem en de riolering te ontzien. Door de toename van het aantal kelders
en infiltratievoorzieningen verandert het stedelijk grondwatersysteem, met een verhoogd
risico op overlast tot gevolg.
Om dit risico te ondervangen stelt de gemeente Amsterdam eisen aan nieuwbouwprojec
ten, maar dit beleid is vooral gericht op individuele kavels en projecten.
Stedelijk grondwatermodel
CRUX heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht een nieuw g
 rondwatermodel
gemaakt, dat inzicht geeft in het stedelijk grondwatersysteem op wijkniveau. Zo is
de impact onderzocht van barrièrewerking door kelders, de toename van het aantal
infiltratievoorzieningen en klimaatverandering op het stedelijk grondwater van Amsterdam.
Als voorbeeld zijn drie wijken van Amsterdam onder de loep genomen, waarvan we hier
twee bespreken. Voor elke wijk zijn drie scenario’s getoetst waar het gekalibreerde model
voor is aangepast. Het eerste scenario is de barrièrewerking. In dit scenario worden
alle bestaande gebouwen onderkelderd. De barrièrewerking heeft als gevolg dat het
grondwater niet gemakkelijk naar de grachten of drainages kan stromen, waardoor de

grondwaterstand lokaal stijgt. Daarnaast zorgt barrière
werking ervoor dat het grondwater ook niet gemakkelijk
aangevuld kan worden tijdens droogte, waardoor lokale
verlagingen in de grondwaterstand kunnen optreden.
In het tweede scenario – de infiltratievoorzieningen - infil
treert de neerslag op de gebouwen volledig in de bodem.
Dit wordt gemodelleerd door neerslag die op gebouwen
valt toe te voegen aan de neerslag die via straten, tuinen,
en plantsoenen de bodem infiltreert.
Voor het klimaatscenario, het derde scenario dus, gaan we
uit van het WH-scenario voor 2085 van het KNMI. Dat bete
kent dat er structureel 10 procent meer verdamping is en
7 procent meer neerslag. In het grondwatermodel uit zich
dit in het verhogen van de gemiddelde neerslag en verdam
ping met de verwachte toenamen.
TWEE VOORBEELDEN
Slotervaart-zuid
Het onderzoeksgebied Slotervaart-zuid wordt omringd
door waterwegen met een waterpeil van NAP -2,45m.
De plaatsing van kelders laat een stijging zien van het
stedelijke grondwater, waardoor grondwateroverlast
optreedt (scenario 1). Het realiseren van infiltratievoor
zieningen (scenario 2) en klimaatverandering (scenario 3)
hebben weinig effect op de lokale grondwaterstand.
Frederik-Hendrikbuurt
De Frederik Hendrikbuurt wordt omringd door grachten
met een waterpeil van NAP -0,4m. Door de barrièrewer
king van kelders (scenario 1) treedt vooral grondwaterover
last op in het centrum van de wijk. Als gevolg van de vele
panden in de buurt leidt het infiltreren van alle neerslag
(scenario 2) tot toename van de grondwaterstand, hierdoor
ontstaat een stijging in het grondwater met grondwater
overlast tot gevolg. De wijk ondervindt daarentegen geen
significante effecten van de verandering in het klimaat.
Conclusie en toekomst
Het nieuwe grondwatermodel laat zien dat het stedelijk
grondwatersysteem van verschillende wijken in Amster
dam anders reageert op barrièrewerking, het infiltreren
van neerslag en klimaatveranderingen. Het modelleren
van grondwater op wijkniveau kan integraal inzicht ver
schaffen in de meest kritische veranderingen in het
grondwatersysteem. Zo is barrièrewerking niet altijd het
grootste probleem van een wijk, maar juist het doelbewust
infiltreren van neerslag. Dit betekent dat de toetsing voor
barrièrewerking en het treffen van infiltratievoorzieningen
juist op wijkniveau bestudeerd dient te worden en niet
zozeer op kavelniveau of projectbasis.
NR5 MEI 2020

Het klimaatscenario dat in deze studie is gehanteerd,
heeft geen grote gevolgen voor de grondwateroverlast voor
de beschouwde wijken. Dit betekent niet dat alle wijken
klimaatbestendig zijn. Naast een structurele toename in
neerslag en verdamping neemt de intensiteit van de regen
buien namelijk ook toe. Voor een compleet beeld zouden al
deze factoren mee moeten worden genomen in de bepaling
van klimaatbestendigheid.
Robin Wimmers (Universiteit Utrecht, Environmental
Hydrogeology Group)
Thomas Sweijen (UU, EHG, CRUX Engineering)
Roel Brugman, Guido Meinhardt, Jakob Maljaars
(CRUX Engineering)
Voor een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Crux heeft een grondwatermodel gemaakt, waarmee op
wijk en regionaal niveau gekeken kan worden naar de
invloed van kelders, infiltratie en klimaatverandering op
de grondwaterstanden in Amsterdam. Op basis van onder
zoek in drie wijken, valt te concluderen dat het beter is het
grondwatersysteem op grotere schaal niveau te kijken in
plaats van alleen te werken op kavelniveau, waarop het
beleid van de gemeente nu gebaseerd is.
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Meer weten?

Kijk op
de website
van H2O!
h2owaternetwerk.nl
De kwaliteit van afstromend hemelwater
in Nederland
Ten behoeve van beleidsvorming stelt
STOWA samen met stichting RIONED al
sinds 2007 een Database Hemelwater
kwaliteit ter beschikking. In 2020 ver
schijnt een flink herziene versie van deze
database. Dit artikel beschrijft de be
langrijkste bevindingen op basis van deze
nieuwe database.
Floris Boogaard (Hanzehogeschool Groningen,
Deltares), Erik Liefting, Jeroen Langeveld
(Partners4UrbanWater), Bert Palsma (STOWA)

Cultuurhistorie bij klimaatopgaven
Uit een pilot bij de historische schans Bui
tenwacht in Kampen heeft cultuurhisto
rische kennis een grote bijdrage geleverd
aan een oplossing van een waterprobleem.
Marieke van Zanten en Albert Vissinga (Het
Oversticht)

Klimaatadaptatie evalueren met
participatief leren: ClimateCafé Malmö
In de wijk Augustenborg in Malmö zijn
sinds de jaren ’90 met de bewoners veel
klimaatadaptie- en leefbaarheidselemen
ten aangelegd. Maar functioneert de wijk
nog naar tevredenheid en wat valt ervan te
leren? In een ClimateCafé is (het functio
neren van) klimaatadaptieve maatregelen
vastgelegd en gepresenteerd op het eind
congres van vier internationale projecten.

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.

Vlaamse waterbedrijven en kennisinsti
tuut KWR delen actief kennis over (drink)
watertechnologie.
Onno Kramer (Waternet, TU Delft, Hogeschool
Delft), Stephan van de Wetering (Brabant
Water), Koen Huysman, Koen Joris (Pidpa)

wordt omgegaan met meetwaarden onder
de rapportagegrens kan onbedoeld een
groot effect op het berekende gemiddelde
hebben.
Johan Post, Erik Liefting, Jeroen Langeveld
(Partnres4UrbanWater), Bert Palsma (STOWA)

Kansen voor Echt lepelblad bij vervanging
oeverbeschoeiing Westfriesche Vaart
In de Wieringermeer staat nog een flore
rende populatie van Echt lepelblad, een
zeldzame oeverplant van brakke wate
ren. De beschoeiing wordt de komende
jaren vervangen. De soort is niet wettelijk
beschermd, maar in het kader van de
zorgplicht en het behoud van biodiversiteit
streeft provincie Noord-Holland ernaar om
Echt lepelblad te behouden.

Stedelijk grondwater in Amsterdam; hoe
gaan we om met infiltratie, barrière
werking en klimaatverandering?
Om overlast door het stedelijk grond
water te voorkomen, heeft de gemeente
Amsterdam toekomstbestendig beleid
geïntroduceerd. Dit beleid wordt per indi
vidueel nieuwbouwproject getoetst, terwijl
het stedelijk grondwatersysteem beter op
wijkniveau of regionaal niveau bekeken
kan worden.

Barend de Jong, Timo Worm (Witteveen+Bos),
Ron van ‘t Veer (Van ‘t Veer & De Boer), Gijs van
Dijk (Onderzoekscentrum B-Ware, Radboud
Universiteit Nijmegen), Sofie de Groot (provincie
Noord-Holland)

Robin Wimmers (Universiteit Utrecht), Thomas
Sweijen (Universiteit Utrecht, CRUX Engineering B.V.), Roel Brugman, Guido Meinhardt,
Jakob Maljaars (CRUX Engineering B.V.)

Zoete grondwatervoorraden in het
Vlaamse kustgebied in kaart gebracht
Voor het Vlaamse kustgebied zijn potentie
kaarten opgesteld van maatregelen die de
waterbeschikbaarheid voor de agrarische
sector kunnen vergroten. Samen met
stakeholders zijn voorwaarden geïdentifi
ceerd voor een duurzaam en kostprijsinte
ressant kreekrug infiltratiesysteem.

Floris Boogaard (Hanzehogeschool Groningen,
Deltares), Govert Geldof (Geldof c.s.), Antal
Zuurman (Aquantal)

Vince Kaandorp, Esther van Baaren, Perry de
Louw (Deltares), Dieter Vandevelde (Vlaamse
Milieumaatschappij), Dominique Huits (Inagro)

Contactgroep Drinkwater Technologen;
het succes van ruim 25 jaar kennis delen
Eind 2014 ontstond de Contactgroep
Drinkwater Technologen in Nederland
en Vlaanderen uit een fusie tussen de
contactgroepen ontharding en filtratie.
Technologen van tien Nederlandse en vier

Omgaan met rapportagegrenzen van
concentratiemetingen
In onderzoeken naar organische microver
ontreinigingen komt het veelvuldig voor dat
een aanzienlijk deel van de metingen lager
ligt dan de rapportagegrens. De wijze
waarop bij het berekenen van gemiddelden

Energie
Geotechniek
–

Geohydrologie
–

Energiekademuur
Energiedamwand
Energiepalen
Ondergrondse warmteopslag in ijs
Compressed Air Energy Storage

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

Grondbevriezen

Pompproeven

+31 (0)20 4943070
info@cruxbv.nl

Amsterdam
Delft

cruxbv.nl

Eindhoven

Benut de energie
van ondergrondse
constructies
–

CRUX is in Nederland leidend op
het gebied van Energie Geotechniek.
Met diverse partijen wordt in 2020
een pilot van een energiekademuur
uitgevoerd, waarin een energiedamwand wordt toegepast. CRUX
beschikt over een unieke combinatie
van kennis om de invloeden en
risico’s op bodemenergiesystemen

in beeld te brengen.

Het bevestigen van legionellakolo
nies met UV-belichting; een duurzaam
alternatief
Dit artikel beschrijft de uitkomst van
een studie naar de mogelijkheid om
‘legionellaverdachte’ bacteriekolonies te
bevestigen met UV-belichting, met als
doel om het verbruik van chemicaliën en
plastics te reduceren.
Adrie Atsma, Ananda van der Spek, Sharda van
Willigen (Vitens)

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

Choose better technology
Accurate, versatile chemical pumps

Agenda@Waternetwerk

Flow rates from 0.1 to 2000 ml/min at 7bar
Simple drop-in installation eliminates ancillary equipment

KNW-activiteiten

One minute tool-free maintenance

Solenoid

Meer info en aanmelden:
www.h2owaternetwerk.nl
tenzij anders vermeld.
14 MEI, WEBINAR
Een introductie: water in de circulaire
economie (16-17 uur)

PC pump

4 JUNI, WEBINAR
Water in de circulaire economie:
Hergebruik van water, oplossing voor
droogte?
5 JUNI, WEBINAR
Wat doet de antiaanbaklaag in de circu
laire waterketen? Online seminar over
de problemen en oplossingen rond de
PFAS-problematiek.

wmftg.com/qdos-pumps-nl | sales.nl@wmftg.com | +31 (0)85 5360010

11 JUNI, WEBINAR
Bouw Informatie Systeem door IT-
toepassingen
AUTHORIZED SERVICE CENTRE

sulteq
distributie pompen

- SCHROEFSPINDEL POMPEN
- CENTRIFUGAAL POMPEN
- PROPELLOR POMPEN
- EXCENTRISCHE WORM POMPEN
- SLANGEN POMPEN
- TANDWIEL POMPEN
- MACERATOREN

25 JUNI, WEBINAR
Water in de circulaire economie:
Energie uit water
3 SEPTEMBER, WEBINAR
Water in de circulaire economie:
Nutriënten, waardevolle grondstoffen
18 SEPTEMBER, SAVE THE DATE
Introdag jongKNW
21-24 SEPTEMBER, LEEUWARDEN
European Water Technology Week,
save-the-date
24 SEPTEMBER, WEBINAR
Water in de circulaire economie:
Industrie als belangrijke ketenpartner
15 OKTOBER, WEBINAR
Water in de circulaire economie:
Nieuwe grondstoffen

Sulteq bv - Opaalstraat 60 - Hengelo (o) - Nederland - Tel +31 88 25 88 900 - info@sulteq.nl - www.sulteq.nl

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

NR5 MEI 2020

Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie
Het project Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie is een samenwerking tussen
HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, Van Hall Larenstein,
Hanzehogeschool, gemeenten Vlissingen, Middelburg, Rotterdam, Leeuwarden en
Groningen, Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest.
Het RAAK Publiek project is mogelijk gemaakt door een subsidie van Nationaal Regie
orgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De ‘midterm review’ met zo’n 50 deelnemers
vond 16 april noodgedwongen online plaats en niet op de RDM-campus in Rotterdam.
Hoe werk je samen met bewoners als het gaat om piekbuien, droogte en hittestress?
Hitte geeft de meeste zorgen, maar klimaatadaptatie en handelingsperspectief voor
inwoners is vaak nog ver-van-mijn-bed. Wat zijn de juiste haakjes om burgers aan te
spreken?
Leefbaarheid spreekt vaak meer aan dan klimaat. Welke samenwerkingspartners heb
je nog meer nodig om koppelkansen te realiseren? In het tweede jaar wordt dit verder
onderzocht en komen er aanbevelingen. KNW gaat in het voorjaar van 2021 aandacht
besteden aan de resultaten en publiceert de projectgroep in H2O een vakartikel.

Serie Webinars Water in de
circulaire economie

In opmaat naar het KNW Najaars
congres over Water in de Circulaire
Economie organiseren we een zevental
inspirerende webinars. En na het
congres kijken we in een webinar ge
zamenlijk naar de toekomst.
De webinars vinden plaats elke 3 weken
op donderdagmiddag van 16:00 -17:00.
We starten op 14 mei 2020 en eindigen op
17 december 2020. In de zomervakantie
lassen we een pauze in.
Het is mogelijk om de hele serie te vol
gen, maar uiteraard zijn de webinars ook
los te volgen. De webinars zijn ook later
toegankelijk via de website van de initia
tiefnemers. Dus geen probleem als je er
een keer een mist. De initiatiefnemers
zijn Aqua Minerals, Energie- en grond
stoffenfabriek, Platform WOW, Stowa en
Koninklijk Nederlands Waternetwerk.
Er zijn geen kosten verbonden aan de
webinars.

Jan Jansen: leermeester,
baas en collega

Op 3 april 2020 is
Jan Jansen in zijn
geboorteplaats
Arnhem op 83-jarige
leeftijd overleden.
Jansen heeft in
dienst bij Rijkswaterstaat een grote
rol gespeeld bij het op gang brengen
van de afvalwaterzuivering en het
waterkwaliteitsbeheer in ons land.
Jan Jansen was beminnelijk, leek
bescheiden, maar had en hield zijn
doelen steeds helder voor ogen. Met
zijn beleidsgevoel, zijn belandstelling
voor het politieke bedrijf en zijn grote
praktijkkennis was hij een gewaar
deerd adviseur van opeenvolgende
ministers van Verkeer en Waterstaat.
Lees het hele In Memoriam op
H2Owaternetwerk.nl
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Efﬁciënt, eenvoudig en
Efﬁciënt,
en
innovatiefeenvoudig
waterbeheer
innovatief
waterbeheer
met oplossingen
voor:
met oplossingen voor:
grondwaterstand
grondwaterstand
oppervlaktewater
oppervlaktewater
riooloverstorten
riooloverstorten
EC-metingen
EC-metingen

Gebruikersvriendelĳk en betrouwbaar
Gebruikersvriendelĳk
gegevens verzamelen:en betrouwbaar
gegevens verzamelen:
Stand-alone (bluetooth)

Stand-alone (bluetooth)
Telemetrisch naar uw portal
Telemetrisch
uw portal
(GSM, NB IoT,naar
LTE-m,
LoRa)
(GSM, NB IoT, LTE-m, LoRa)

www.leiderdorpinstruments.nl
www.leiderdorpinstruments.nl

info@leiderdorpinstruments.nl
info@leiderdorpinstruments.nl

071 54 15 514
071 54 15 514

