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De zorg van Glas

“Er moet een schep bovenop, we moeten versnellen en intensiveren”, schrijft deltacom
missaris Peter Glas bij de presentatie van het Deltaprogramma voor 2021. Het is de eerste 
herijkte versie. Zo’n moment van bezinning is er elke zes jaar. Bijsturen op basis van voort
schrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen.
Dat zijn er nogal wat: droogte, stikstof, PFAS, zeespiegelstijging, corona, cybercriminaliteit. 
Maar ook worden de Deltaprojecten steeds complexer, een recept voor vertraging. 
Nederland zit al met al in zwaar weer. Kapitein Glas hijst nog niet de stormbal, maar roept 
wel op koers te houden. 
Want hoe ontwrichtend de coronacrisis ook is, de ‘existentiële opgaven van het Delta
programma’ mogen niet stagneren, stelt de deltacommissaris, die zich zorgen maakt over de 
gevolgen van COVID19 voor de Rijksbegroting. “Een veilige, klimaatbestendige delta is mijns 
inziens misschien wel de eerste basisvoorwaarde voor duurzaam herstel na de corona crisis.” 
Een ambtelijk voorstel om de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma te 
vertragen, raadt hij ‘ten zeerste af’.
Glas gaat nog een stapje verder: hij roept de politiek op voorstellen voor intensiveren van 
klimaatadaptatie en weerbaarder maken van de zoetwaarvoorziening op te nemen in het 
regeerakkoord van het volgende kabinet. De glazen bol van Glas zal geen zicht bieden op het 
politieke landschap na 17 maart volgend jaar, maar stel dat het kabinetRutte IV aantreedt, 
valt zijn oproep dan in vruchtbare bodem? 
Dat valt te bezien. De laatste troonrede van Rutte III telde nul keer het woord water. Vewin 
directeur Hans de Groene kwam het woord drinkwater niet vaak tegen in de Prinsjesdagstuk
ken, vertelt hij tegen H2Oonline. Om eraan toe te voegen dat hij de aandacht voor water
kwaliteit vindt tegenvallen. Hij klampt zich vast aan plannen die er nog moeten komen, zoals 
de Beleidsnota Drinkwater en de nieuwe planperiode in de Kaderrichtlijn Water. 
De vraag is of het vraagstuk water zijn urgentie behoudt in deze onzekere tijden, de zorg van 
Glas. In de nu voorliggende plannen wordt water leidend bij de ruimtelijke inrichting van ons 
land en wordt er extra geïnvesteerd in klimaatadaptatie en de aanpak van droogte. 800 mil
joen euro komt er beschikbaar de komende jaren, alleen moet een flink deel daarvan worden 
gefinancierd door de regio’s en dat lijkt nu de economische crisis aan de deur klopt allesbe
halve een solide basis; gemeenten zitten op zwart zaad, waterschappen staan rood en drink
waterbedrijven worstelen met de financiering van hun fors oplopende investeringsprojecten.
We leven in een nieuwe werkelijkheid, zegt Jelle Hannema van drinkwaterbedrijf Vitens in 
deze H2O. En de topman begint ongeduldig te worden. “Zoveel tijd hebben we niet meer, de 
gevolgen van klimaatverandering manifesteren zich sneller en sneller.”

Bert Westenbrink

Kapitein Glas 
hijst nog niet 
de stormbal, 
maar roept 
wel op koers 
te houden   
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U wilt uw (afval)water hergebruiken of uw ‘water-footprint’ verkleinen? U streeft naar een verlaging van 
chemische en biologische verontreinigingen? U wenst, ondanks de strengere lozingseisen, een lagere 
TCO? En u zoekt een (semi)permanente, mobiele of pilot-oplossing voor koop, lease, huur of volledige 
outsourcing?
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Jelle Hannema, Vitens:        

IK BEGIN 
ONGEDULDIG 
TE WORDEN’   

‘

TEKST DORINE VAN KESTEREN | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Drie extreem droge zomers op een rij: het is 
geen toeval meer. Volgens Jelle Hannema, 
directeur van Vitens, is het hoog tijd dat 
we het watersysteem aanpassen aan deze 
nieuwe werkelijkheid. Met als doel: de 
‘waterkoek’ vergroten. Doen we dit niet, dan 
kan het drinkwaterbedrijf op termijn niet 
meer aan de stijgende watervraag voldoen. 

et was een spannende zo
mer voor Vitens. Twee keer 
moest het drinkwater bedrijf 
een beroep doen op zijn 
klanten om zuiniger te zijn 
met water. Vanwege exorbi

tant verbruik raakten de waterreser
voirs in rap tempo leeg. Nog even en 
Vitens moest de druk in de leidingen 
verlagen, met het risico dat er in som
mige huizen geen water meer uit de 
kraan zou komen. Uiteindelijk gebeur
de dat niet, maar het scheelde niks. 
“Het was langdurig warm en droog 
en de watervraag liep snel op. All time 
high was vrijdag 7 augustus, toen er 40 
procent en op sommige plekken zelfs 
70 procent meer water werd verbruikt 
dan normaal”, blikt Vitensdirecteur 
Jelle Hannema terug. 
De watervraag zit al langer in de lift. 
De productie van Vitens, dat 5,8 mil
joen huishoudens in vijf provincies van 
drinkwater voorziet, groeide de afgelo
pen vijf jaar met 7,5 procent. Dat krijg 
je als hittegolven geen uitzondering, 
maar regel zijn geworden. Dit jaar 
zag het drinkwaterbedrijf de hoogste 
pieken in de levering in Gelderland en 
Overijssel – niet toevallig de provincies 
met verhoudingsgewijs de meeste 
woningen met tuinen. “Het leeuwen
deel van het particuliere watergebruik 
is gerelateerd aan het buitenleven. De 
tuin sproeien, de steeds populairdere 
opzetzwembaden – en dat zijn soms ba
den waar 5.000 liter water in gaat hè.”

In Twente en de Achterhoek  pompten 
jullie op sommige dagen meer 
grondwater op dan de vergunning van 
de provincie toestaat. Dat gebeurde 
in 2018 en 2019 ook al. Vrezen jullie 
geen sancties?   
“Overschrijding mag niet en is per 
definitie onwenselijk. We bespreken 
dit tijdig met de provincie en meestal 
levert dat een goed gesprek op.  
De provincie snapt ons dilemma. Zij > 
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Het verdelingsvraagstuk 
wordt steeds spannender’

‘



wasmachine dan bijvoor
beeld opnieuw gebruiken 
om de wc te door te trek
ken. De verwachting is dat 
een gezin op deze manier 
tot 45 procent minder water 
kan verbruiken. Daarnaast 
zijn er voorzieningen in 
woningen en tuinen die 
regenwater vasthouden. 
Met speciale opvangsyste
men kunnen onder meer 
toiletten, wasmachine en 
buitenkraan structureel 
van hemelwater worden 
voorzien. Het water wordt 
gefilterd, opgeslagen in een 
tank in de grond of zak in de 
kruipruimte en gaat via een 
pomp naar de gebruiks
punten. 
Verder moet de drinkwa
tersector zich oriënteren 
op de vraag voor welke 
hoeveelheid water we 
drinkwater kwaliteit willen 
blijven leveren. Slechts 
2 liter van de 130 liter 
water die iedere Nederlan
der dagelijks gebruikt, is 
bedoeld voor consumptie. 
Is het dan wel nodig om die 
volledige 130 liter volledig 
schoon te maken? Neem de 
tuin sproeien: als we dat nu 
eens uit het huishoudelijk 
water kunnen halen, dat zou 
zoveel schelen. Wij hebben 
ontdekt dat het waterge
bruik in elkaar zakt op het 
moment dat er op Buien
radar een bui aankomt. Dat 
zegt toch genoeg?”

En er moet een einde 
 komen aan de ‘wildwest’- 
toestanden bij het gebruik 
van grondwater, zoals u dat 
in de Volkskrant noemde
“Agrarische bedrijven 

pompen op grote schaal 
grondwater op voor hun 
beregening. Ook steeds 
meer particulieren slaan 
een waterput in hun tuin. 
Ik vind het zorgelijk als 
mensen denken: ik neem 
 grondwater, want dat 
is gratis en dan heb ik 
lekker geen last van de 
waterschaarste. Dat is de 
verkeerde richting, want zo 
wordt de grondwatervoor
raad langzaam uitgeput 
en het watersysteem nóg 
zwaarder belast. Op dit 
moment zijn er beperkte 
regels voor grondwaterge
bruik, de regels verschillen 
per regio en er wordt nau
welijks actief gehandhaafd. 
Het lijkt me goed als we in 
kaart brengen wie grondwa
ter aan de bodem onttrekt, 
wanneer dat gebeurt en 
om hoeveel water het gaat. 
Vervolgens moet de over
heid maxima vaststellen en 
vergunningen uitgeven, en 
natuurlijk ook controleren 
of burgers en bedrijven zich 
daaraan houden.”

Wat betekent de water-
transitie voor jullie eigen 
bedrijfsvoering?
“De waterbeschikbaarheid 
staat het meeste onder 
druk op de hoge zandgron
den in Twente en de Achter
hoek – precies in een van 
de gebieden waar wij water 
winnen. De dijkgraaf had 
het zelfs over ZuidFranse 
toestanden. Dan rijst de 
vraag of wij hier wel water 
kunnen blijven winnen, 
of dat we het van verder 
moeten halen. Een van de 
ideeën is om water uit > 

snapt ook dat een sanctie 
geen zin heeft, omdat wij 
geen alternatief hande
lingsperspectief hebben, 
maar wel de wettelijke taak 
om alle huishoudens en 
bedrijven in ons werkgebied 
van drinkwater te voorzien.
De overschrijdingen van 
de vergunningen leiden 
ook tot extra urgentie om 
afspraken te maken over 
aanvullende wincapaciteit. 
Die gesprekken lopen nu. 
Zo wordt onderzocht of een 
aantal vergunningen die 
als gevolg van Natura 2000, 
verzilting of waterkwaliteit 
van de bron niet volledig in
zetbaar zijn, toch inzetbaar 
te maken zijn. Zoals bijvoor
beeld in Vechterweerd of 
Hammerflier.”

U zegt: drie extreem droge 
jaren op rij, het is geen 
toeval meer. 
“We leven in een nieuwe 
werkelijkheid; het huidige 
watersysteem loopt tegen 
z’n grenzen aan. Je kunt 
niet oneindig water blijven 
onttrekken. Als we op de
zelfde voet doorgaan, wordt 
water steeds schaarser en 
het verdelingsvraagstuk 
steeds spannender. Het is 
tijd voor een fundamentele 
discussie over de toekomst 
van het watersysteem, voor 
een watertransitie. 
Door de klimaatverande
ring wisselen lange droge 
periodes en periodes met 
veel neerslag elkaar af. Per 
saldo valt er genoeg water, 
maar nu wordt een derde 
van de neerslag afgevoerd 
via de rivieren en dan ben 
je het kwijt. Allereerst 

moeten we dus de focus 
verleggen van water afvoe
ren naar water vasthou
den. Omgekeerd polderen, 
noem ik dat. Met dezelfde 
ambitie, samenwerking en 
volharding als waarmee 
we Nederland ooit hebben 
drooggemaakt, moeten we 
nu de kwetsbare gebieden 
weer natter maken. Zo kun
nen we ervoor zorgen dat 
de totale ‘waterkoek’ groter 
wordt, en dat wij ook op de 
lange duur water kunnen 
blijven winnen. 
Het tweede uitgangspunt 
van een toekomstbestendig 
watersysteem is: functie 
volgt peil. Als je bijvoor
beeld besluit dat het nood
zakelijk is het waterpeil in 
de winter en de lente hoger 
te houden, dan heeft dat 
consequenties voor de land
bouw. Dat kan betekenen 
dat in sommige gebieden 
niet alle agrarische activi
teiten meer kunnen plaats
vinden omdat het land te 
nat is. Andersom kan ook, 
dat je moet concluderen 
dat bepaalde teelten in 
bepaalde droge gebieden 
niet meer mogelijk zijn. 
Overigens zien ook steeds 
meer boeren het belang 
van voldoende water in de 
zomerperiode en daarmee 
van een ander peilbeheer.”  

Vitens heeft dit toekomst-
perspectief uitgewerkt in 
‘Panorama Waterland’
“Panorama Waterland 
is een integraal concept 
voor gebiedsontwikke
ling, dat is gebaseerd op 
een proefgebied op de 
Sallandse Heuvelrug. Het 
vertrekpunt is: de ruimte
lijke inrichting volgt het 
watersysteem. Overtollige 
neerslag pompen we niet 
weg, maar bufferen we voor 
gebruik in droge tijden. 
Hiervoor gebruiken we een 
 netwerk van landschap
pelijke wadi’s: beddingen 
waarin het water trapsge
wijs wordt opgevangen, om 
vervolgens te infiltreren in 
de ondergrond of weer naar 
de hoger gelegen delen van 
het gebied te pompen. Zo 
kan er een ‘eeuwige bron’ 
ontstaan: permanente be
schikbaarheid van voldoen
de water voor landbouw, 
natuur en drinkwaterwin
ning. Zo’n eeuwige bron 
biedt agrariërs houvast bij 
de transitie naar duurzame 
kringlooplandbouw, zonder 
uitspoeling van meststoffen 
en gewasbeschermings
middelen naar bodem en 
grondwater.”

Ook in de woningbouw is 
winst te behalen
“De woning van de toekomst 
perkt het watergebruik op 
een slimme manier in. Zo 
werken wij mee aan pilots 
met reinigingssysteem 
Hydraloop, waarmee je 
binnenshuis water kunt 
 recyclen. Mensen kunnen 
het water uit de douche en 
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Wij hebben 
ontdekt dat het 
watergebruik 
in elkaar zakt 
op het moment 
dat er op 
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12 JELLE HANNEMA

Jelle Hannema (1961) 
studeerde rechten aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Hij werkte achtereenvol-
gens als beleidsadviseur bij 
de VNG en als consultant 
en directeur bij Royal Has-
koningDHV. In 2014 werd 
hij manager bij Vitens en 
drie jaar later ceo bij het 
drinkwaterbedrijf.  Hannema 
is ook bestuurslid van 
 brancheorganisatie VEWIN. 

de IJssel met een pijplei
ding naar Twente en de 
Achterhoek te brengen. 
Maar de watervoorraad 
in de rivieren is eindig en 
ook in Duitsland en België 
proberen ze het rivierwater 
vast te houden. Een ander 
nadeel is dat we beschikken 
over een netwerk van lokale 
productiebedrijven op de 
hoge zandgronden. Die 
functioneren prima en daar 
geen of minder gebruik 
van maken, is in zekere zin 
kapitaalvernietiging.”

Al met al staan jullie voor 
flinke kosten
“De stijgende watervraag 
en de klimaatverandering 
vragen dat we investeren in 
extra leidingwerk en reser
voir en productie capaciteit. 
Daarnaast hebben we een 
reguliere vervangings
opgave van verouderd 
leidingwerk, zijn productie
bedrijven van midden vorige 
eeuw toe aan grootschalige 
renovatie en moeten we 
investeren in fysieke en 
cyberveiligheid. Kortom: 
zowel het verleden als de 
toekomst doen een greep in 
onze portemonnee.
Complicerende factor 
hierbij is de financierings
structuur van het ministe
rie van Infrastructuur en 
 Waterstaat. Het is hartstik
ke logisch dat onze winst 
wordt gemaximaliseerd, 
omdat wij een publiek 
bedrijf en monopolist zijn. 
Maar het is minder logisch 
dat het ministerie de zoge
heten wacc – de weighted 
average cost of capital: de 
gemiddelde vermogens

kostenvoet, die bepaalt 
welke vergoeding een 
drinkwaterbedrijf maximaal 
gemiddeld aan zijn ver
mogensverstrekkers mag 
betalen – heeft vastgesteld 
op 2,75 procent. De wacc is 
gekoppeld aan de rente
stand en die wordt steeds 
lager. Dit belemmert onze 
mogelijkheden om externe 
financiering aan te trekken. 
Als VEWIN zijn we hierover 
in gesprek met het minis
terie. Men heeft begrip voor 
onze investeringsbehoefte 
en begrijpt dat we hiervoor 
voldoende ruimte nodig 
hebben. Ik heb dus goede 
hoop op een oplossing. Voor 
nu is het in ieder geval mooi 
dat Vitens 150 miljoen euro 
kan lenen van de Europese 
Investeringsbank om het 
waterdistributienetwerk op 
korte termijn uit te breiden.”

Zijn de geesten in maat-
schappij en politiek rijp 
voor de veranderingen die 
jullie bepleiten? 
“Steeds meer mensen zien 
in dat er ingrijpende keuzes 
nodig zijn om ons watersys
teem overeind te houden. 
Macro vallen de belangen 
van ons allemaal samen. 
Namelijk: dat er voldoende 
water is. Als drinkwatersec
tor onttrekken wij maar een 
beperkt percentage water 
aan het systeem. 5 procent 
van de Nederlandse water
voorraad is nodig voor het 
drinkwater, 10 procent voor 
de industrie en de rest voor 

natuur en landbouw. 
Het kan dus niet zo zijn dat 
wij als enige aanpassingen 
moeten doen: alle stakehol
ders – de nationale en lokale 
overheid, waterschappen, 
de landbouwsector – zijn 
eigenaar van een stukje van 
het probleem. Het is nood
zakelijk dat al deze partijen 
samenwerken en over hun 
eigen schaduw heen durven 
stappen. Ondanks onze 
relatief bescheiden rol als 
drinkwaterbedrijf wil ik dat 
gesprek graag aanjagen: ik 
begin ongeduldig te worden. 
Zoveel tijd hebben we niet 
meer, de gevolgen van kli
maatverandering manifeste
ren zich sneller en sneller.” 

En de gemiddelde Neder-
lander, is die er klaar voor? 
“Afgelopen jaren hebben 
we actief gecommuniceerd 
met onze klanten. Zoals 
gewoonlijk zijn er mensen 
die vooraan in het peloton 
zitten, mensen die zeggen 
‘Het zal wel’ en iedereen die 
daartussenin zit, maar over 
het algemeen komt er een 
positieve respons op onze 
oproep om zorgvuldig om 
te gaan met water. En dat 
geeft ons wel het beeld dat 
mensen snappen wat er aan 
de hand is. Maar als we erin 
slagen om het water beter 
vast te houden, als we de 
waterkoek inderdaad weten 
te vergroten, dan kunnen 
we de gevolgen voor de 
burgers zo beperkt mogelijk 
houden.”•

Zoveel tijd hebben we niet meer, de 
gevolgen van klimaatverandering 
manifesteren zich sneller en 
sneller’

‘

VERMINDER UW WATERVERBRUIK EN BESPAAR GELD
Wist u dat u het waterverbruik in uw industriële faciliteit tot 80% kunt verminderen door 
water te hergebruiken? Intelligente oplossingen van Grundfos in een waterhergebruiksysteem 
helpen u water te besparen, uw totale uitgaven te verminderen en voor de juiste 
waterkwaliteit voor uw toepassing te zorgen. Met de toenemende waterschaarste, kosten en 
regelgeving richten industriële installaties over de hele wereld zich op waterhergebruik. Het is 
bijzonder geschikt voor suppletiewater voor koeltorens, die zeer waterintensief zijn, maar niet 
dezelfde waterkwaliteit en -behandeling vereisen als het water voor kernprocessen.

Ontdek de voordelen van Grundfos iSOLUTIONS voor het behandelen en hergebruiken van 
industrieel water op www.grundfos.nl 

BESPAAR WATER 
MET INTELLIGENTE 
WATERBEHANDELING

HERGEBRUIK VAN INDUSTRIEEL WATER
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n juni bereikten Rijkswater
staat, waterschappen, provin
cies,  waterleidingbedrijven, 
STOWA en het ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat 
(Rijkswaterstaat, PBL en DG 

Water & Bodem) een akkoord over het 
investeringsplan voor het Nederlands 
Hydrologisch Instrumentarium (NHI), 
de gereedschapskist voor hydrologen. 
Dankzij dit akkoord komt er in de 
komende twee jaar vier miljoen euro 
vrij voor het instrumentarium. Een 
belangrijke stap voorwaarts voor 
modellerend Nederland, waar de 
werkwijzen onderling van oudsher 
uiteenlopen, maar waar de roep naar 
betrouwbare en eenduidige informatie 
luid is. “Over twee à drie jaar gebruikt 
iedereen het”, zegt Jacques Peerboom 
van Rijkswaterstaat. 

Geschiedenis van het NHI
Verschillende typen modellen, ande
re brondata of afwijkend gebruik 
daarvan, zorgde bij het modelleren 
lange tijd voor minder consistentie, 

discussies en soms zelfs tegenstrij
dige uitkomsten. Vanuit de vraag 
naar meer eenduidigheid werd in 
2015 het NHI opgericht. Ambitie: een 
gereedschapskist ontwikkelen voor 
hydrologen op alle schaalniveaus. In 
de beginjaren werd er in totaal twee 
miljoen euro geïnvesteerd voor het 
bijwerken van de software, echter 
gebeurde dit alleen ad hoc en bij be
paalde belangen. Zo financierden de 
waterleidingbedrijven de ‘onttrekkin
gen database’ en stopte STOWA geld 
in het ‘oppervlaktewatermodel’. Dat 
moest anders. 
Het programmateam van het NHI 
bezocht alle waterbeheerders en 
stelde een investeringsplan op. Na 
twee jaar is er nu witte rook en wordt 
invulling gegeven aan de aanbevelin
gen uit de droogteevaluatie van 2018 
van de landelijke Beleidstafel Droogte. 
Jacques Peerboom  nauw betrokken 
bij het NHI als programma trekker, 
aanvankelijk via STOWA en sinds kort 
namens Rijkswaterstaat  is verguld 
met het plan. “Iedereen omarmde het 

idee. Toch had het veel voeten in de 
aarde om alle potentiële financiers op 
één lijn te krijgen. Door dit intensieve 
traject ligt er nu een gedegen plan 
met een stevig commitment. Het is 
ontzettend belangrijk dat we met de
zelfde uitgangspunten gaan werken.”

Beter, goedkoper en consistenter
De klimaatproblematiek heeft de 
urgentie voor de nieuwe geldinjectie 
verhoogd. Peerboom: “Men vergeet 
wel eens dat er geïnvesteerd moet 
worden in kennisontwikkeling over 
klimaatverandering en de processen 
die daarop volgen. Je kan een half 
miljard euro in maatregelen steken, 
maar je hebt wel een tool nodig om 
het effect van die maatregelen uit te 
rekenen. Hoewel het een flink bedrag 
is, worden de kosten gedragen door 
veel partijen. We zijn ervan overtuigd 
dat de hydrologische modellen beter, 
goedkoper en onderling consistenter 
worden. Dat hebben we geprobeerd 
iedereen duidelijk te maken.” 
Doordat hydrologen met  hetzelfde 
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instrumentarium werken, is er 
minder discussie over triviale zaken 
zoals gebruikte brondata of conver
sie programmatuur. Ofwel: iedereen 
spreekt dezelfde taal. Dit zorgt voor 
meer consensus in hydrologische 
keuzes, waardoor er meer draagvlak 
ontstaat. Hoewel de eenduidigheid 
in het modelleren het hoofddoel is, 
wordt de investering naar verwach
ting ook  grotendeels terugverdiend. 
Het programmateam verzamelde 
kern getallen over hoeveel geld er 
in  modellerend Nederland omgaat. 
Dankzij het NHI werken modelleurs 
naar schatting nu 30 procent efficiën
ter; de efficiencywinst becijferen zij  
op 2,5 miljoen euro per jaar.

Beheer en onderhoud
Om de software actueel te houden 
is er veel geld vrijgemaakt voor het 
beheer en onderhoud, zo’n 600.000 
euro per jaar. Het systeem vullen met 
actuele informatie is een doorlopend 
proces en dus kostbaar. Bovendien 
kunnen hydrologische of bodemfysi
sche inzichten veranderen in de tijd. 
Daarnaast gaat een aanzienlijk deel 
naar nieuwe ontwikkelingen. Timo 
Kroon, projectleider bij onderzoeks
instituut Deltares en vanaf het begin 
betrokken bij het NHI: “Het klinkt niet 
revolutionair, maar het ontsluiten 

van data zodat iedereen bij de laatste 
versies kan, is ontzettend belangrijk 
voor het functioneren. Ook de verwer
king van feedback uit de sector over 
tekortkomingen heeft onze focus.”
Een belangrijk speerpunt in het 
investeringsplan is dat de gebruikte 
data zo dicht mogelijk bij de bron 
blijven. Drinkwaterbedrijven kunnen 
nu bijvoorbeeld hun grondwateront
trekkingen uploaden via een speciale 
server. Diezelfde moderne manier 
van werken wordt momenteel, samen 
met Het Waterschapshuis, opgetuigd 
voor de hydrologische gegevens van 
waterschappen. 
Ook het beheer gebeurt grondiger. 
Kroon: “Vroeger had je data, daar 
werd een model van gemaakt en het 
model zelf werd uiteindelijk verbeterd. 
Nu kijken we direct in de bron wat 
er niet klopt en dat corrigeren we.” 
Hoewel er veel data vanuit de sector 
zelf gaat komen, besteedt het NHI  
waar zo’n 100 hydrologen op wisse
lende basis actief zijn  ook aandacht 
aan nieuwe data. Data die op diverse 
 manieren beschikbaar komen, zoals 
met geautomatiseerde metingen, 
drones en satellieten. 

Zoet-zout grondwatermodel
Het eerste product van deze typische 
Nederlandse ‘poldersamenwerking’ 

is al zichtbaar; vlak voor de zomer 
leidde dit tot een verbeterd landelijk 
zoetzout grondwatermodel. Door het 
uniform verwerken van data en me
tingen van zoutgehaltes in de grond, 
is het nu mogelijk om 3Dkaarten te 
produceren met daarin de bewegingen 
van het zout. 
Volgens Maarten Spijker, hydroloog 
bij onderzoeks en adviesbureau 
 HydroLogic, is dit erg bruikbaar.  
“Als wij bijvoorbeeld onderzoeken of 
er meer water naar het IJsselmeer 
gevoerd kan worden, gebruiken we 
‘workarounds’ om de verzilting via 
het oppervlaktewater te duiden. Maar 
door die te combineren met het NHI 
zien we vervolgens een verbetering in 
de IJsselmeer regio en tegelijkertijd 
een verminderde zoetwater tegendruk 
op de Nieuwe Waterweg, waardoor de 
verzilting in de Rijn Maasmonding toe
neemt. Die samenhang voor integrale 
en landsdekkende analyses, dat is de 
grote meerwaarde van het NHI.”• 

I

GELDINJECTIE 
VERBETERT 
GEREEDSCHAPSKIST 
HYDROLOGEN

TEKST RENS NIJHOLT
BEELD NHI, ISTOCK

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven investeren de komende 2 jaar nog eens 4 miljoen 
euro in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Er is dringend behoefte aan één 
consistente basis voor het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen.

We zijn ervan overtuigd 
dat de hydrologische 
modellen beter, 
goedkoper en onderling 
consistenter worden’

‘

Schematisering van de ondergrond in 
Nederland op basis van gegevens uit 

het NHI-Dataportaal. In het groen zijn 
kleiige lagen weergegeven (met een hoge 

weerstand) en in het geel zandige lagen 
(met een lage weerstand)

Jacques Peerboom    

Timo Kroon

Maarten Spijker
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et leerprogramma KIWI 
(Kennismakings en Intro
ductieprogramma Water
schappen Internationaal)  
is een initiatief van het 
Nederlandse Waterschaps

bank Fonds. Tot 2018 was het NWB 
Fonds de belangrijkste cofinancier 
van internationale projecten van 
waterschappen. Sinds de start van 
de Blue Deal, het programma van de 
 waterschappen om tot 2030 20 miljoen 
mensen wereldwijd toegang geven tot 
voldoende, schoon en veilig water, is 
daar verandering in gekomen. 
De Blue Deal wordt betaald met geld 
van de ministeries van Buitenlandse 
Zaken en Infrastructuur en Water
staat. Met de projecten helpen de 
waterschappen regionale of nationale 
waterbeheerders bij het versterken 
van goed waterbeheer. Omdat de 
projecten een langere looptijd ken
nen, is er de komende jaren een grote 
behoefte gekwalificeerde mensen. 

Veranderende rol
“Onze rol veranderde daarmee. Geld 
was niet meer het issue.” Zo schetst 
Bert van Boggelen, directeur van het 
NWB Fonds, de situatie anderhalf jaar 
geleden. Tegelijkertijd zag hij dat er, 
naast de programmafinanciering van

uit de ministeries, meer nodig was om 
de Blue Deal tot een succes te maken. 
“Er lag dus werk genoeg voor ons”, 
meent hij. “Vooral als facilitator om 
internationaal werk te versterken.” 
Daarom investeert het vermogens
fonds tegenwoordig in de onder
steuning van de internationale 
samenwerkingsprojecten. Daarvoor 
heeft het in 2006 opgerichte vermo
gensfonds jaarlijks circa 800.000 euro 
per jaar te besteden. “Wij richten ons 
op het opleiden van getalenteerde 
waterschapsmedewerkers”, vertelt 
Van Boggelen. “Daarnaast willen we 
helpen om de communicatie rondom 
internationale   waterschapsprojecten 
te versterken. Dat is met name van 
belang voor waterschappen om hun 
eigen achterbannen, denk aan water
schapsbesturen en de belastingbe
taler, mee te nemen en draagvlak te 
behouden voor internationale projec
ten.”
De internationale projecten van wa
terschappen werden tot nu toe vooral 
 gedragen door een kleine groep 
waterschapsmedewerkers en bijvoor
beeld Yeppers, jonge professionals 
die 1 of 2 jaar internationale ervaring 
op doen in de watersector. “Dat zijn 
zonder uitzondering bevlogen men
sen, die zich echt met deze projecten 
identificeren. Maar het blijft wel be
perkt tot een te klein cirkeltje of een 
groep externen,” zegt Jasper  Luiten. 
Volgens de programmamanager bij 
het NWB Fonds en coördinator van 
het KIWIprogramma is dat mede de 
reden dat internationaal werk de afge
lopen jaren een nauwelijks zichtbare 
activiteit van waterschappen was. 
Met de komst van de Blue Deal heb

ben waterschappen zich voor langere 
termijn gecommitteerd aan projecten 
die veel groter zijn dan voorheen. 
Luiten verwacht dat het werven van 
mensen en het opzetten van KIWI het 
internationale werk zichtbaarder kan 
maken. “Uiteindelijk gaat het om de 
vraag er vanuit de waterschappen 
voldoende menskracht en expertise 
beschikbaar hebben om het werk 
professioneel uit te kunnen blijven 
voeren. Het is belangrijk om tijdig te 
beginnen met het trainen en begelei
den van waterschappers.”

Diversiteit
Het idee voor een internationale 
opleiding werd door alle waterschap
pen omarmd. De animo onder hun 
medewerkers om mee te doen was 
groot. Uit de circa 60 kandidaten koos 
de selectiecommissie een groep van 
20 deelnemers. “Diversiteit stond 
daarbij voorop”, zegt Van Boggelen. 
“We wilden een mooie mix in alle 
opzichten: functie, leeftijd, achter
grond. Per waterschap hebben we een 
deelnemer gekozen. De samenstelling 
van de groep is belangrijk omdat we 
natuurlijk ook willen dat de deel
nemers van elkaar kunnen leren.” 
Het KIWIprogramma is ook opge
zet om waterschappen te helpen bij 
het inbedden van hun internationale 
werkzaamheden in de eigen organi
saties. Dit om de projecten profes
sioneler uit te kunnen voeren en om 
de eigen organisatie te versterken. 
“De aard en omvang van de Blue 
Deal en het feit dat internationale 
samenwerking altijd in ontwikkeling 
is, maken dat organisaties moeten 
investeren in capaciteit en profes

sionaliteit”, zegt Van Boggelen. “KIWI 
biedt daarvoor een basis.”
“Investeren in capaciteit en professio
naliteit is niet alleen een voorwaarde 
om internationale projecten profes
sioneel uit te kunnen voeren, maar 
ook voor de waterschappen zelf van 
belang,” vervolgt hij. Van Boggelen 
is ervan overtuigd dat internationale 
werkzaamheden, mits een erkend 
en vaststaand onderdeel van het 
water schapswerk, de waterschappen 
kunnen helpen hun arbeidsmarkt
vraagstuk op te lossen. “Het is geen 
geheim dat de waterschappen door de 
demografische ontwikkelingen op kor
te termijn een redelijk grote behoefte 
krijgen aan nieuwe mensen. De kans 
op internationaal werk maakt je een 
aantrekkelijk werkgever. En je krijgt 
er ook iets voor terug. Internationale 
ervaringen maken mensen flexibeler 
en vergroten het probleemoplossend 
vermogen.” 
Volgens hem kan de watersector nog 
een slag maken door internationale 
projecten minder eenzijdig te bena
deren. “We komen daar niet alleen 
kennis brengen. Denk aan het droog
tevraagstuk. Terwijl we veel  kunnen 
leren van ervaringen in andere 
landen. Binnen het KIWIprogramma 
proberen we de deelnemers daar
om niet alleen te stimuleren om de 
projecten met een open en frisse blik 
tegemoet te treden, maar ook om hun 
ervaringen te delen binnen hun eigen 
waterschap.” >

K
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Sinds begin dit jaar worden 
waterschapsmedewerkers 
opgeleid om mee te werken 
aan Blue Deal-projecten 
 binnen het internationale 
leerprogramma KIWI. 
Dit ‘diplomatenklasje van de 
watersector’ kent 20 deel-
nemers. “Aard en omvang 
van de Blue Deal maken dat 
de waterschappen moeten 
investeren in capaciteit en 
professionaliteit bij inter-
nationaal werk.”

H

KIWI’s hebben een 
unieke positie omdat 
ze internationaal rond 
kunnen kijken en 
overal contacten op 
kunnen doen’

‘

KIWI, HET 
DIPLOMATENKLASJE 
VAN DE 
WATERSECTOR
TEKST KEES JAN VAN KESTEREN | BEELD ISTOCK E.A.

Bert van Boggelen 

Jasper Luiten
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WIE
Als bijbaantje tijdens haar middelbareschooltijd hielp Janine 
de Wit op zaterdagen mee bij het opzetten van luchtballon
nen. Ze raakte zo gefascineerd door de meteorologische 
omstandigheden waaronder ballonvaarten wel of niet kunnen 
doorgaan, dat ze besloot om bodem, water en atmosfeer te 
gaan studeren in Wageningen. 
Maar als meteoroloog doe je vooral computerwerk, ontdekte 
ze toen ze bij Meteogroep een studentenbaan had bemach
tigd. Ze miste iets. Tijdens een Water Challenge van Wetskills 
in Taiwan ontdekte ze én het buitenland én de  watersector. 
Daarom koos ze voor hydrologie in de masterstudie Earth 
and Environment. Haar afstudeeronderzoek had als onder
werp de druppelirrigatie bij olijfbomen in Israël. 
“Een ideale combinatie van veldwerk, dataanalyse en 
modelleren. Het watersysteem begrijpen en op die manier 
 bijvoorbeeld agrariërs  helpen om beter met water om te 
gaan in natte en droge omstandigheden. Nooit gedacht dat 
ik onderzoek zó leuk zou vinden.” De begeleider van haar 
thesis bracht haar in contact met KWR, waar ze stage liep 
en sinds 1 januari 2019 officieel in dienst is. 

WAAR
Middenin het weiland van de boerderij van haar ouders, 
aan de rand van Utrecht. “Ook aan hun keukentafel zijn die 
droge zomers van de afgelopen drie jaar onderwerp van 
gesprek. Hoewel de situatie op de zandgronden van Zuid 

en OostNederland nog urgenter is. Hoe kunnen we water 
vasthouden om het watersysteem aan te vullen in drogere 
periodes maar ook afvoeren wanneer overlast dreigt? Dáár 
gaat het om.”
“Maar hoe pak je dat aan? Binnen het programma 
 Lumbricus werken we met vele partijen samen aan het 
bedenken van mogelijke oplossingen. In onder  andere 
Stegeren, Haaksbergen, Lieshout en America lopen 
proeven met subirrigatie, oftewel ‘omgekeerde’ drainage. 
Door middel van monitoring en modellen onderzoeken we 
welke oplossingen mogelijk zijn. In het vervolgprogramma 
KLIMAP hopen we de vertaalslag te kunnen maken naar 
een grotere schaal, van perceel naar regio. Mij geeft het 
ongelooflijk veel energie om zo met de actualiteit bezig te 
zijn.” Want buiten zijn, iets concreets ondernemen, dat is 
wat ze als boerendochter graag wil.

(TOEKOMST)DROOM
Er is nog veel wat we niet weten. Bijvoorbeeld in hoever
re hydrologische maatregelen voor de agrarische sector 
effect hebben op sectoren als natuur en drinkwater. “Ik 
sta aan het begin van mijn PhDonderzoek, bij KWR en in 
samenwerking met Wageningen Universiteit. De komende 
vier jaar hoop ik een paar puzzelstukjes te kunnen vinden 
voor het grote vraagstuk van een klimaatrobuust bodem 
en watersysteem. Én ik hoop te kunnen verhuizen naar een 
eigen woonplek!” •

NOOIT GEDACHT DAT IK ONDERZOEK ZÓ LEUK 
ZOU VINDEN’

‘

TEKST BARBARA SCHILPEROORT

PICTURE

IN THE
Janine de Wit (25), 

onderzoeker ecohydrologie bij 
wateronderzoeksinstituut KWR

Locatie: in het weiland bij de ouderlijke 
boerderij aan de rand van Utrecht
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Luiten liet zich voor de opzet van het 
KIWIprogramma inspireren door het 
bekende diplomatenklasje van het 
 ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Het programma is opgezet als een 
leerwerktraject met een combinatie 
van praktijk en theorie. “De deel
nemers bezoeken internationale pro
jecten, bereiden missies voor en doen 
mee aan lesdagen. De lesstof gaat in 
op de inhoud van het internationale 
werk, met onderwerpen als gover
nance en projectmanagement, en op 
de vorm. Er is bijvoorbeeld aandacht 
voor interculturele samenwerking. De 
opleiding duurt twee jaar en tijdens 
die periode vragen we een ureninzet 
van 300 uur.”
Tijdens het opleidingstraject trekt 
de groep intensief met elkaar op, 
onder andere tijdens de bezoeken aan 
internationale projecten. In verband 
met corona zijn een deel van die 
werkbezoeken tijdelijk uitgesteld, 

maar het blijft de bedoeling dat ze 
later in het traject, in 2021, worden 
ingehaald. Luiten: “Juist de mogelijk
heid echt ter plaatse ervaringen op te 
doen, is vanzelfsprekend een enorme 
meerwaarde. Dat horen we ook uit de 
ervaringen van enkele deelnemers die 
al wel de kans hebben gehad om naar 
het buitenland te gaan.”

Verbanden leggen
Van Boggelen noemt de KIWI’s pio
niers en de netwerkfunctie van het 
KIWItraject extreem belangrijk. “Ze 
hebben een unieke positie omdat ze 
internationaal rond kunnen kijken 
en overal contacten op kunnen doen. 
Dat is vooral relevant omdat er mijns 
inziens veel meer verbinding moet 
komen in de internationale projecten.”

“Natuurlijk hebben alle projecten 
eigen kenmerken”, vult Luiten aan. 
“Maar in de basis volgen alle pro
jecten dezelfde processen. Omdat 
het  internationaal werk in de water
schapswereld tot nu toe per project 
losstaand was georganiseerd, is 
daar nog veel te winnen. Dan hoef je 
immers niet bij elk project het wiel 
opnieuw uit te vinden. Sterker nog, 
je kunt projecten versterken door de 
verbanden te leggen.”
De opzet van het leertraject biedt de 
deelnemers de kans elkaar op na
tuurlijke en laagdrempelige wijze op 
te zoeken en dat ook na afronding van 
het klasje te blijven doen, denkt Van 
Boggelen. “Bij de meeste contacten 
tussen de verschillende waterschap
pen moeten de medewerkers verga
deren en het met elkaar eens worden. 
Dat hoeft hier niet. Hier kunnen ze 
samen leuke dingen doen. Dat is best 
bijzonder.”•

‘KENNIS MAKEN MET PROJECTEN, 
LEREN OVER CULTUREN EN  
NETWERKEN’

Sita Vulto, beleidsadviseur stedelijke 
 waterkwaliteit bij De Stichtse Rijnlanden, en 
Rex Verkaik, HR-adviseur bij De Dommel, 
doen mee aan het KIWI-traject. Vulto had 
altijd al de ambitie om internationaal te 
werken. “De leergang is aantrekkelijk omdat 
ik bij meerdere projecten mee kan kijken en 
contacten te knopen met de mensen die al 
internationale ervaring hebben opgedaan.” 
In de KIWI-groep zitten mensen uit allerlei 
verschillende waterschapsdisciplines.  
“Dat levert hele interessante discussies op,” 
ervoer Vulto. “Juist omdat we vanuit een 
verschillende achtergrond met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen.” 
Verkaik had altijd het beeld dat interna-
tionale projecten waren voorbehouden 
aan  vakinhoudelijke specialisten. “Dit 
KIWI- traject hielp me eigenlijk de drempel 

over, omdat het ook heel veel gaat over het 
 organiseren van het waterbeheer. Het fijne 
vind ik ook dat je niet meteen in het diepe 
wordt gegooid, maar begeleid wordt richting 
een professionele rol in het internationale 
werk.”

Digitaal
Het KIWI-programma kent een andere opzet 
dan gepland. Bijeenkomsten zijn digitaal en 
alle Blue Deal reizen zijn voorlopig opge-
schort. Vulto en Verkaik konden nog voor de 
lockdownmaatregelen een project  bezoeken. 
In Colombia was Vulta bij een project over 
het monitoren van de waterkwaliteit in 
de Maria Magdalena-rivier. “Dat was niet 
toevallig dat ik bij dit project aan mocht 
haken. Het monitoren van waterkwaliteit 
is mijn vakgebied. Dat kwam goed van pas, 

want tijdens het bezoek kon ik als volwaardig 
missielid functioneren. Daar was ik erg blij 
mee.”
Ook Verkaik kon ervaringen uit zijn  eigen 
vakgebied inbrengen bij het project in 
 Mozambique dat hij bezocht. “Mensen 
hadden wat schroom om zich uit te spreken, 
zeker als hun leidinggevenden erbij waren. 
Terwijl we hun input hard nodig hadden. Het 
is fijn om mee te werken aan een veilige 
omgeving waar mensen zich uit durven 
spreken.” 
Dat er voorlopig geen Blue Deal- projecten 
bezocht kunnen worden, biedt volgens 
Verkaik en Vulto ook kansen voor het 
programma. Vulto: “Al die projecten zoeken 
een manier om – ondanks de afstand – toch 
meerwaarde te creëren. Ik zou het heel leuk 
vinden om daarbij betrokken te worden.”

Sita Vulto Rex Verkaik

De kans op 
internationaal 
werk maakt je als 
waterschap een 
aantrekkelijke 
werkgever’

‘
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Als onderdeel van het compensatiepakket voor de afgeblazen komst 
van de Marinierskazerne krijgt de provincie Zeeland het Delta 
Kenniscentrum. Het accent ligt op de Nexus water-voedsel-energie,  

DE VRAAG 
IS OF DELTA 
KENNISCENTRUM 
ERIN ZAL SLAGEN 
OP EIGEN BENEN 
TE STAAN

DELTA KENNISCENTRUM:  IMPULS VOOR REGIO EN WATERSECTOR?

PODIUM
bij uitstek kenmerkend voor ontwikkelingen in het toekomstbeeld van 
de Zuidwestelijke delta. Wat betekent het centrum voor de watersector? 
Lector Niels Groot van de Delta Academy licht toe.

COÖRDINATIE: MIRJAM JOCHEMSEN

e ambitie is torenhoog, want 
in het nieuwe kenniscentrum 
concentreren zich onderzoek 

met ruimte voor de ontwikkeling en 
groei van startups in zogeheten field 
labs en nieuwe opleidingen in het hele 
traject van mbo tot universitair op een 
wijd scala van disciplines. Het kennis
centrum stoelt op een brede samen
werking tussen mbo (Scalda), hbo 
(HZ University of Applied Sciences) 
en wo (University College Roosevelt, 
Universiteit Utrecht en Wageningen 
Universiteit) en kennisinstituten NIOZ 
en Wageningen Marine Research. De 
fysieke locatie is Vlissingen, maar 
veel onderzoek zal plaatsvinden op 
satellietlocaties bij verschillende part
ners binnen de samenwerking, zoals 
bedrijven en overheden.
Maar welke betekenis heeft dit voor 
de Nederlandse watersector? Die 
vraag is nog niet zo gemakkelijk te 
beantwoorden. De precieze invulling 
van het Delta Kenniscentrum moet 
natuurlijk nog plaatsvinden; dit najaar 
gaat een kwartiermaker aan de slag 
en de verwachting is dat het centrum 
in 2021 operationeel wordt. De beoog
de ontwikkeling is een groeimodel, 
waarbij het streven is een centrum 
neer te zetten, dat zichzelf vanaf 2030 
in financiële zin kan bedruipen. 

WETSUS
Een vergelijking met Wetsus dringt 
zich op. Er zijn zeker parallellen, 

maar ook grote verschillen. Wetsus 
heeft een betrekkelijk nauwe focus 
met hoofdzakelijk fundamenteel 
onderzoek op watertechnologie en is 
daarmee vooral gericht op universi
teiten. Onderwijs is relatief beperkt 
middels de WaterCampus Leeuwar
den, de relatie met het CEW en het 
verzorgen van de, overigens hoog aan
geschreven, MSc Water Technology, 
welke inhoudelijk wordt ingevuld door 
hoogleraren van de universiteiten van 
Groningen, Wageningen en Twente. 
Naast overheidssteun werden finan
ciële middelen vooral beschikbaar 
gemaakt via de verbonden bedrijven. 
Middels gerichte promotieonderzoe
ken wordt kennis vergaard en vastge
legd in publicaties en patenten. Pas in 
de laatste jaren worden ook succesvol 
externe subsidiebronnen aangeboord, 
met name via een beleid van actieve 
betrokkenheid in Europese calls en 
consortia. 
Bij het Delta Kenniscentrum liggen de 
accenten anders, meer divers, com
plex, en inspelend op vraagstukken, 
die prominent in de delta zichtbaar 
zijn: energietransitie van industrie en 
vervoer, landbouw in verziltend gebied 
en een toenemend zoetwatertekort. 
Water is slechts een van de drie 
sectoren, waarop wordt ingezet – en 
daarbij krijgen meerdere aspecten 
van water hun plek: typische ‘delta’ 
thema’s als kustversterking, bouwen 
met natuur en aquacultuur, maar 

ook marinebouw en meer klassieke 
maar nog immer actuele thema’s 
rond  waterkwaliteit en zoetwatervoor
ziening. 
Verschillende van deze aspecten to
nen de verbondenheid met de  thema’s 
energie en voedsel in het gehele 
proces van energie en grondstoffen
transitie en het streven naar circula
riteit in onder andere (petro)chemie 
en landbouw. Het kenniscentrum 
zal het mogelijk maken thematische 
kennis rond praktische vraagstukken 
en oplossingen op te doen in fieldlab 
Zeeland en deze te vertalen naar 
deltagebieden elders. 

STIMULANS
Gekoppeld aan nieuwe opleidingen 
op verschillende niveaus betekent dit 
een stimulans voor studerenden om 
ook na afronding van hun opleiding in 
deze regio en sectoren een werkplek 
te vinden; een belangrijke factor in 
het verlichten van de vacaturedruk op 
met name hoogopgeleiden in Zeeland. 
Het is natuurlijk de vraag of nieuwe 
studenten echt worden  aangetrokken 
door het nieuwe perspectief, of dat 
zij switchen na een aanvankelijk 
keus voor een opleiding bij Scalda, 
HZ of UCR – met andere woorden, in 
hoeverre zal het nieuwe centrum zich 
ontwikkelen ‘ten koste van’ bestaan
de opleidingen. Hetzelfde geldt voor 
lopend onderzoek en onderzoeks
thema’s binnen de regio – de thema’s 

van het Kenniscentrum zijn niet nieuw 
– Zeeland articuleert deze prioriteiten 
al meerdere jaren en de bestaande 
instituten hebben natuurlijk ook niet 
zitten slapen. 
Kortom, overlap en concurrentie 
 liggen op de loer. In de samenwerking 
is voorzien dat de bestaande instituten 
docenten en onderzoekers inzetten 
bij (o.a. het opzetten van) de nieuwe 
opleidingen en onderzoeken – dat 
zal samen moeten gaan met groei, 
maar ook met het maken van keuzes. 
Het zou weleens inefficiënt kunnen 
blijken om zaken naast elkaar in stand 
te houden, zowel qua afstemming 
en inzet van mensen, als financiële 
borging. 
Het nieuwe kenniscentrum is zeker 
een fraai perspectief voor de regio, 
met naar verwachting een flinke in
stroom van nieuwe studenten en werk
gelegenheid voor staf, onderzoekers, 
docenten en nieuw ondernemerschap. 
Met een werkgelegenheids potentieel 
van 140 fte’s in 2032 (inclusief nieu
we starters, gestimuleerd door de 
verbondenheid met Impuls Zeeland en 
Dockwise) is ook het Delta Kenniscen
trum nog altijd vrij klein. Juist omdat 
Wetsus heeft laten zien dat ook op 
lange termijn overheidssteun blijvend 
nodig is, is het de vraag of het Delta 
Kenniscentrum erin zal slagen op 
eigen benen te staan. Het samenstel 
van bedrijven, (regionale) overheden 
en instellingen is weliswaar breed en 

divers, maar de overwegingen voor 
financiële steun zullen dezelfde zijn. 
Daarom is het cruciaal de kosten te 
beheersen en een brede polderstruc
tuur te vermijden.
 
EÉN NAAM, ÉÉN INSTITUUT
Ik hoop dat betrokkenen over hun 
spreekwoordelijke schaduw kunnen 
heenstappen (en dus niet wachten tot 
de zon bijna onder is …) en ernaar zul
len streven om in het groeimodel een 
samensmelting te realiseren van in 
ieder geval alle bestaande technische 
opleidingen en onderzoek binnen het 
nieuwe centrum – niet alleen virtueel 
(zoals vaak betoogd), maar zeker in 
organisatie en uitvoering om daarmee 
overhead te stroomlijnen en kosten te 
beperken. 
Eén naam, één instituut, op aanspre
kende thema’s, zal de zichtbaarheid 
en transparantie vergroten – zeker 
van belang voor die beoogde hor
des buitenlandse studenten, die een 
keus moeten maken. Ook binnen 
Nederland zorgt dat voor  helderheid 
– voor fundamenteel onderzoek op 
gebied van watertechnologie moet 
je bij  Wetsus zijn, voor praktijk 
 georiënteerd onderzoek rond brede 
Deltavraagstukken (watervoedsel  
energie Nexus) bij het Delta Ken
niscentrum, al zijn er uiteraard ook 
de nodige overlappen, waarop beide 
 centra kunnen samenwerken en 
elkaar aanvullen.•

D

Reageren? Ga naar H2O Online/Podium

Niels Groot, 
Lector 
Watertechnology
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vides Waterbedrijf bouwt 
aan de oever van de 
 Bergsche Maas Nederlands 

grootste innamepompstation van 
 rivierwater. Het gaat een belang
rijke rol  spelen in de drinkwater
voorziening van  Zeeland, het 
zuidwesten van ZuidHolland en het 
westen van Noord Brabant. 
Het station pompt straks in onder
grondse transportleidingen water 
naar De Gijster, het eerste van 
3 spaarbekkens waarin Evides 
 oppervlaktewater uit de rivier de 
Maas opslaat. Na zuivering maakt 
het bedrijf er drinkwater en/of 
 industriewater van. 
Door de vergrote pompcapaciteit  
kan het spaarbekken versneld 
worden aangevuld, bijvoorbeeld 
na een innamestop. “Het verhoogt 
onze leveringszekerheid”, schrijft 
algemeen directeur Annette Ottolini 
in het jaarverslag 2019 van Evides. 
Met het nieuwe innamestation anti
cipeert het waterbedrijf op lange, 
droge perioden en de gevolgen 
daarvan voor de waterkwaliteit. 
“Door de toename van de inname
capaciteit kan water selectiever in 
genomen worden.” 
Regenrivier de Maas, de bron voor  
de waterproductie van Evides, is 
bij een lage afvoer kwetsbaar voor 

incidenten met schadelijke stoffen, 
omdat verontreinigingen minder 
worden verdund, het aandeel van 
lozingen groter is en ze ook nauwe
lijks worden afegvoerd. De kans op 
in namestops neemt daardoor toe. 
Het gebouw komt aan de rand 
van Nationaal Park De Biesbosch, 
schuin tegenover de  Amercentrale, 
net voor de monding van de 
 Donge. Een optimale inpassing in 
het rivier en dijkenlandschap is 
belangrijk, aldus het waterbedrijf. 
 Architectenbureau MBVDA maakte 
het ontwerp,  ingenieursbureau 
Royal  HaskoningDHV werkte het 
verder uit. Het gebouw zal aan 
de Biesbosch zijde opgaan in de 
natuur. 
Om de leveringszekerheid te ver
groten zijn er 3 pompen met een 
capaciteit van 8 m3/sec geplaatst. 
“Hierdoor zijn we ook voorbereid op 
toekomstige ontwikkelingen”, stelt 
Evides. Op dit moment is de inna
mecapaciteit beperkt tot 15 m3/sec. 
Volgens de planning is het station 
eind dit jaar technisch gereed. Dan 
zijn ook de 3 transportleidingen 
 gelegd en aangesloten waar
door het ingenomen water wordt 
 gepompt naar De Gijster. De leidin
gen zijn 1,5 kilometer lang met elk 
een doorsnede van 2,10 meter.

E
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n 2019 kreeg de nieuwe lichting 
leden van de verenigde verga
dering van het Hoogheemraad
schap van Delfland hun eerste 
zending beleidsstukken voor 
zich. Dit bleek geen onverdeeld 

genoegen. Al snel volgde de vraag 
aan het dagelijks bestuur: kunnen de 
stukken wat duidelijker en met minder 
moeilijke woorden? Dijkgraaf en hoog
heemraden besloten de handschoen 
op te pakken en namen een motie aan 
om voortaan klare taal te gebruiken. 
Een groep ambtenaren ging aan 
de slag met het project ‘Klimaat
praat’. Daarbij schakelde Delfland 
onder  andere de Stichting Lezen en 
Schrijven in om moeilijke klimaat
begrippen te vertalen. Naast een 
 verklarende woordenlijst is ook een 
ludieke klimaatquiz gemaakt. In 
deze quiz worden de woorden helder 
vertaald en zijn mogelijke alterna
tieve betekenissen toegevoegd. Zo is 
‘telefoneren tijdens het rijden’ ook 
als een risico dialoog op te vatten. En 
klimaat adaptatie zou kunnen zijn: ‘de 
mening van een groep overnemen’ en 
afkoppelen: ‘de relatie met je partner 
verbreken’.

Lastige begrippen
Hoogheemraad Manita Koop: “Afge
lopen jaren is een stroom aan nieuwe 
klimaatwoorden opgekomen, die we al
lemaal gedachteloos gebruiken. Weten 
anderen wel wat we ermee bedoelen? 
Met enige creativiteit kun je deze las
tige begrippen vertalen in iets begrij

pelijks. Neem infiltratie. Dat  betekent 
gewoon: opname van water in de 
bodem. Wadi is ook zo’n modewoord. 
Je kunt het duidelijker omschrijven als 
een opvangplek voor water, sloot of 
greppel. Wij dagen onze medewerkers 
en iedereen daarbuiten uit om makke
lijke woorden te gebruiken.”
Heldere taal is volgens Koop essentieel 
om als waterschap je (klimaat) doelen 
te bereiken. “We willen het water
bewustzijn van mensen vergroten. Ook 
is onze omgeving veel te stenig en dat 
moet veranderen. Dan moet je niet 
aankomen met begrippen als mitigatie, 
adaptatie of ontharding. Daar worden 
mensen niet warm van. Als we willen 
dat onze omgeving tot actie overgaat, 
moeten wij als organisatie de taal van 
onze omgeving spreken.” 
Koop deelt de quiz in kaartspelvorm 
uit aan bestuurlijke relaties, zoals 
wethouders, met een persoonlijke 
oproep om samen eenvoudiger taal te 
spreken. De Delfland Klimaatquiz is 
volgens haar heel geschikt in te zetten 
als pubquiz. 

Alert
Koop stelt dat het toewerken naar 
heldere taal niet ophoudt bij klimaat
woorden. “Denk maar eens aan 
 vigerend beleid, stimuleringsmaatrege
len of vervoersconcepten. Het  taal   
gebruik van beleidsmakers wemelt 
ervan en je vervalt snel in vaktaal” 
(geen jargon zeggen).  Bestuurder 
Koop corrigeert zichzelf nog regel
matig. “Ook ik moet voortdurend  

alert blijven op mijn woordgebruik.”
Afgelopen jaren heeft Delfland ge
werkt aan duidelijkere brieven voor 
burgers. Medewerkers worden er 
regelmatig op gewezen hun teksten te 
vereenvoudigen. Delfland heeft geen 
harde gegevens of de inspanningen 
effect hebben. “Ik heb de indruk dat 
het taalgebruik afgelopen tijd echt is 
verbeterd”, zegt de bestuurder.
Als gevolg van de motie gaat Delfland 
ook het taalgebruik bij andere onder
werpen aanpakken. Eveneens is een 
taalcursus voor medewerkers in voor
bereiding. Daarnaast vormt eenvoudi
ger taalgebruik een aandachtspunt bij 
de herinrichting van de website van de 
organisatie. “Nog steeds is het moge
lijk om moeilijke klimaatwoorden aan 
te melden. Wij zullen zorgen voor een 
goede vertaling”, aldus Koop.•

HELDERE TAAL OVER KLIMAAT-
ADAPTATIE (=aanpassing aan 
 extremer weer)
• Risicodialoog: Gesprek over 

 gevaren van extremer weer
• Sedumdak: Dak met vetplanten
• Afkoppelen: De regenpijp losmaken 

van het riool
• Klimaatbestendig: Klaar zijn voor 

een veranderend klimaat met 
 extremer weer

• Waterberging: Opslagplaats voor 
water

De klimaatwoordenlijst is beschikbaar 
via de website van Delfland, evenals 
enkele quizvragen.

I
SPREEK 
KLARE TAAL     

TEKST LOES ELSHOF
BEELD DELFLAND / ISTOCKPHOTO

Onder het motto ‘Laten we klare 
taal gaan spreken’ heeft het 
Hoogheemraadschap van Delfland 
moeilijke begrippen rondom het 
onderwerp klimaatadaptatie vertaald 
in heldere taal. 

Mensen worden 
niet warm van 
begrippen als 
mitigatie, adaptatie 
of ontharding’

‘

Manita Koop
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Intregrale aanpak moet leiden tot vitaal, 
veilig en aantrekkelijk riviersysteem       

26 27LIGT IRM OP KOERS?

e zou het Programma Integraal 
Riviermanagement (IRM) als 
opvolger kunnen zien van het 
succesvolle Programma Ruimte 
voor de Rivier. Maar IRM gaat 
verder. IRM gaat niet alleen over 

dijkverhoging en rivierverruiming, maar 
over álle opgaven in het rivierengebied: 
waterveiligheid, waterkwaliteit, ruimtelijke 
en economische kwaliteit, zoetwatervoor
ziening, bevaarbaarheid en natuurwaar
den. Die   opgaven gaan heel veel partijen 
aan: het Rijk, provincies, waterschappen, 
 gemeenten, gebiedspartijen, kennisinsti
tuten, belangen organisaties, bedrijven en 
burgers. Dat maakt het IRMprogramma 
dus heel breed en heel complex. 
De opdracht voor het Programma IRM 
is in juli 2019 door de minister van IenW 
vastgesteld. “Het doel is een vitaal, veilig, 
bevaarbaar, aantrekkelijk en toekomstbe
stendig riviersysteem”, zegt Bert Boerman, 
gedeputeerde provincie Overrijssel en lid 
van de stuurgroep van het IRMprogramma. 
“Hoogwaardige natuur die samengaat met 
een krachtige economie. Als de natuur en 
de ecologische waterkwaliteit op orde zijn, 
zijn de maatschappelijke opgaven uit de 
gebiedsagenda’s beter in te passen.”

Participatieproces
In februari dit jaar was er een eerste 
IRMbijeenkomst in Fort Lent. Daar werd 
het startschot gegeven voor een uitgebreid 
participatieproces. Vanwege de coronacrisis 

loopt dit proces echter anders dan gepland, 
meldt Hans Brouwer, omgevingsmanager 
en lid van de kerngroep. “Samenwerking 
werkt het beste als mensen elkaar ontmoe
ten en samen dingen doen. Dat lukt nu niet. 
Maar we zijn hard bezig met de ontwikke
ling van een digitaal platform waar we alle 
kennis rond het programma verzamelen en 
ruimte bieden voor participatie en discus
sie. Als dat platform straks in de lucht is, 
kunnen we de voortgang van het program
ma beter zichtbaar maken en gaan we meer 
mensen betrekken.”
Boerman ziet het ook positief. “Ik denk niet 
dat we door de coronacrisis veel vertraging 
oplopen. De geplande Bouwdagen konden 
niet door gaan, maar in plaats daarvan zijn 
er nu online expertsessies, waar mensen 
heel enthousiast over zijn. En met het 
digitale participatieplatform kunnen we het 
bereik verder vergroten.”
De focus lag het afgelopen half jaar nood
gedwongen op de kenniskant: het verza
melen van kennis voor de verschillende 
bouwstenen die in het proces worden op
geleverd. Brouwer: “We gaan nu eerst een 
schifting maken tussen realistische en niet 
realistische beleidsopties. Daarbij kijken we 
naar haalbaarheid, maakbaarheid, betaal
baarheid en beheerbaarheid. De uitkomsten 
beschrijven we in de Notitie Realistische 
Beleidsopties. Daarnaast onderzoeken we 
per rivier(tak) wat de verschillende op
gaven zijn en hoe deze samenkomen. De 
 Deltaprogramma’s Maas en Rijn en de >  

J

Het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) is de nieuwste
uitdaging op het gebied van watermanagement in Nederland. Het 
doel: alle vraagstukken rond rivieren met elkaar verbinden en integraal 
oplossen. In 2022 moet er een breed programma liggen dat het hele 
rivierengebied voor de komende decennia toekomstbestendig maakt. 
Ligt IRM op koers? 

I Bert Boerman 

Hans Brouwer

Ik denk niet dat we door 
de coronacrisis veel 
vertraging oplopen’

‘
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via de rivieren ons land binnen, er is 
sprake van extremere regenval en 
er zijn langere perioden van droogte 
en hitte. Dit stelt hoge eisen aan de 
afvoer en opvangcapaciteit van de 
rivieren. 
De tweede ontwikkeling heeft te maken 
met de bodemligging van de rivieren. 
Door menselijke ingrepen zijn de rivie
ren uit balans geraakt: het zomerbed 
van de rivieren schuurt uit (erosie) en 
de uiterwaarden slibben op. Daardoor 
komt de waterspiegel steeds lager te 
staan. Dat levert niet alleen problemen 
op voor de binnenvaart, maar heeft ook 
gevolgen voor de natuur, de waterkwa
liteit en de verdeling en inlaat van zoet 
water. 
Deze ontwikkelingen en opgaven die 
daar het gevolg van zijn, vragen een 
 integrale aanpak. De gedachte erach
ter is dat het combineren van maatre
gelen kansen schept voor de kwaliteit 
van de leefomgeving en voor recreatie. 
Omdat het programma zo groot en 
complex is, wordt het rivierengebied 
tijdens het proces in delen opgeknipt. 
Dit biedt betrokkenen de kans om 
samen tot passende, gebiedsgerichte 
oplossingen te komen. Tegelijkertijd 
moeten de integraliteit en samenhang 
worden bewaakt om te voorkomen dat 
de oplossing in het ene gebied een 
nieuw probleem veroorzaakt in een 
ander gebied. 
Brouwer: “Als het over water gaat, kun 
je geen grenzen trekken. Het water 
stopt niet. Daarom is er een samen
hangende, integrale aanpak nodig. De 
ene keer vraagt dat een keuze voor 
rivierverruiming, de andere keer een 
keuze voor dijkverhoging, maar altijd 
met aandacht voor de verschillende 
functies van de rivier en de opgaven in 
het gebied.” 
De kunst is volgens hem om oplossin
gen te bedenken die aansluiten bij de 
geschiedenis van het gebied en bij de 
belangen van de betrokken bewoners 
en bedrijven. “Bij Ruimte voor de Rivier 

hebben we geleerd dat individuen best 
willen bijdragen aan een collectief 
belang als waterveiligheid, als daar 
maar iets tegenover staat. Als met dit 
programma ook individuele belangen 
worden gediend, krijgen we de beste 
ambassadeurs voor het programma.” 

Pilot-projecten
Het duurt nog twee jaar voor het 
programma in de steigers staat. Dat 
betekent niet dat er intussen niets ge
beurt. Er zijn heel wat lopende projec
ten die als voorbeeld kunnen dienen, 
zeggen Boerman en Brouwer, zoals 
de gebiedsontwikkelingen Nijmegen 
Lent, Reevediep, OoijenWanssum en 
Klimaatpark IJsselpoort. Brouwer: 
“Het ontwikkelen van het IRMpro
gramma is meer dan een theoretische 
exercitie. Het is belangrijk dat we 

voortbouwen op de ervaringen die we 
samen met alle betrokkenen in de 
praktijk opdoen.”
Boerman sluit daarbij aan: “Laten we 
vooral aan de slag gaan met pilot
projecten. Die bieden ons de kans om 
naar relevante verbindingen tussen 
opgaven te zoeken, nieuw beleid te 
ontwikkelen en integrale oplossingen 
mogelijk te maken. De ervaringen die 
we in pilotprojecten opdoen, bijvoor
beeld op het gebied van financiering, 
samenwerking, besluitvorming en 
instrumentarium, nemen we mee bij 
de ontwikkeling van IRM. Dat geldt 
zowel voor wat er goed gaat, als voor 
wat er niet goed gaat.”

Meer weten over het Programma IRM en de 
mogelijkheden tot participatie? Kijk op 
www.bouwplaatsirm.nl
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verschillende regio’s hebben  hiervoor 
veel input geleverd. Dat vatten we 
 allemaal samen in het document 
Beeld van de Rivieren. Dit beeld vormt 
het ontwikkelperspectief voor de 
lange termijn. We richten ons op 2050, 
met een doorkijk naar 2100.” 
De volgende bouwsteen in het proces 
wordt de Notitie Kansrijke Alternatie
ven. “Daarin geven we aan wat 
de alternatieven zijn die we in de 
planMERprocedure gaan  uitwerken. 
Zo komen we tot de bepaling en 
vaststelling van het Voorkeursalterna
tief. Daarin benoemen we per rivier 
de sectoroverstijgende afwegingen 
en prioriteiten. Dat VKA verankeren 
we uiteindelijk in het Programma 
onder de Omgevingswet (POW) IRM. 
Daar voegen we ook een Werkwijze 
aan toe, met de beschrijving van de 
 governance, de verdeling van verant
woordelijkheden, de financiering en 
de aanpak. Daarmee krijgt de visie 
dus ook een beleidsmatige, juridische 
en financiële basis.”
In 2022 moet het Programma onder 
de Omgevingswet IRM gereed zijn en 
kan het van start. “Mits we onder
weg niet te veel vertraging oplopen”, 
zegt Brouwer. “Maar in feite gaat het 
echte werk daarna pas beginnen: 
de uitwerking en uitvoering van het 
programma per gebied. Reken maar 
dat het programma jaren gaat lopen. 
En  onderweg passen we het aan en 
ontwikkelen we het verder. De voort
gang hangt ook af van de prioriteit die 
de politiek eraan geeft. Het zal niet 
anders gaan dan met het  programma 
Ruimte voor de Rivier; dat is ook 
door dieptepunten en hoogtepunten 
gegaan. Maar uiteindelijk is iedereen 
er trots op.”

Twee ontwikkelingen
Het IRMprogramma moet antwoord 
geven op twee ontwikkelingen. De 
eerste is de klimaatverandering: de 
zeespiegel stijgt, er komt meer water 
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Een van de eerste projecten waar IRM 
wordt toegepast, is Rivierklimaatpark 
IJsselpoort. Negen overheden en Na-
tuurmonumenten werken in dit project 
samen aan een robuust en toekomst-
bestendig rivierklimaatpark tussen 
Arnhem en Giesbeek. De plannen zijn 
tot stand gekomen met inbreng van 
inwoners, agrariërs en andere onderne-
mers en met oog voor de uiteenlopende 
belangen.
Het project legt de verbinding tussen 
verschillende opgaven: de verruiming 
van de IJssel, de versterking van de 

dijken en een betere bevaarbaarheid van 
de rivier, ook bij laag water. Daarnaast 
wordt de waterkwaliteit verhoogd en 
worden natuurgebieden met elkaar 
verbonden. Op deze manier komt er 
ruimte voor een rijkere natuur en voor 
duurzame landbouw, recreatie en bedrij-
vigheid. In juli 2020 hebben de partners 
overeenstemming bereikt over het Voor-
keursalternatief. Als de gemeenteraden 
van de vijf betrokken gemeenten hier 
in het najaar mee akkoord gaan, kan de 
planuitwerking van start gaan. 
www.rivierklimaatpark.nl

RIVIERKLIMAATPARK IJSSELPOORT

OOIJEN-WANSSUM
Het Noord-Limburgse project Gebieds-
ontwikkeling Ooijen-Wanssum is de 
oplossing voor de hoogwaterproble-
matiek in het gebied. Het project is 
momenteel in uitvoering. De aanleiding 
voor het  project waren de twee grote 
 overstromingen van de Maas in 1993 en 
1995, met enorme economische schade 
als gevolg. Dergelijke hoge waterstanden 
waren sinds 1926 niet meer voorgeko-
men. 
Het totale pakket aan maatregelen 
heeft als doel om de waterveiligheid 

te verbeteren, natuur en landschap 
te ontwikkelen, de leefbaarheid te 
vergroten en ruimte te scheppen voor 
nieuwe economische ontwikkelingen. Zo 
wordt de Oude Maasarm die in 1996 was 
afgesloten, weer geactiveerd, worden 
dijken verlegd en twee hoogwatergeulen 
gegraven. Daarnaast wordt de haven 
van Wanssum uitgebreid en wordt een 
rondweg aangelegd. Als alles nu volgens 
planning verloopt, is het project eind 
2020 gereed.
www.ooijen-wanssum.nl
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Het project Meanderende Maas omvat de 
versterking van de dijk van Ravenstein 
tot aan de sluis bij Lith. Het doel van dit 
project is om de Maas aan de Gelderse 
én Brabantse zijde meer ruimte geven 
en het gebied mooier en economisch 
sterker maken. Daarom wordt ook dit 
project als voorbeeldproject voor IRM 
gezien. 
In het project werken tien projectpart-
ners samen: IenW, Rijkswaterstaat, 
twee provincies, drie gemeenten, twee 
waterschappen en Natuurmonumenten. 
Bewoners, ondernemers en belangheb-
benden krijgen in alle fasen de kans om 
inbreng te leveren

In december 2019 hebben de project-
partners overeenstemming bereikt over 
het Voorkeursalternatief. Het VKA is 
in juli 2020 definitief vastgesteld door 
de provincies Gelderland en Noord- 
 Brabant. Naast de doelen op het gebied 
van waterveiligheid, de Kaderrichtlijn 
Water en scheepvaart, draagt het VKA 
bij aan regionale gebiedsopgaven zoals 
natuur, recreatie en cultuurhistorie. De 
planuitwerkingsfase gaat in september 
van start. Het verwachte resultaat in 
2028: een sterkere dijk en een prachtig, 
veilig gebied met ruimte voor mens, 
rivier en natuur.
www.meanderendemaas.nl 

MEANDERENDE MAAS

LIGT IRM OP KOERS?
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et is een terugkerend patroon. 
Het is een jaar te droog of te 
nat, de zeespiegel stijgt, de 

bodem daalt, het water is te vies en 
er moet wat gebeuren. De Tweede 
Kamer stelt kritische vragen. De 
minister komt met goede en stevige 
plannen. Het moet zeker 80 procent 
beter in 2040. Lof alom. De minister 
heeft ambitie.
Je gaat het pas zien als je het door 
hebt. Stikstof, Kaderrichtlijn Water, 
droogte. Allemaal lastige milieu
dossiers. Allemaal met ambitieuze 
doelen. Allemaal vakkundig ge
parkeerd in de verre toekomst. En 
daar gaat het mis. De afrekening 
volgt immers zelden. Met een beetje 
geluk gaat het probleem spontaan 
weg, maar in veel gevallen verdwijnt 
het doel geruisloos. 
Begin jaren 90 bestreden we de 
droogte. Het doel was de verdroging 
vóór 2010 met 40 procent terug te 
dringen. De drinkwaterbedrijven 
verplaatsten op verzoek grond
waterwinningen. Minder op de 
heuvelrug, meer in de polders. Dure 
ingreep natuurlijk, maar wat moet, 
dat moet. De grootschalige optima
lisatie van het landschap voor de 
landbouw, de grootste boosdoener, 

bleef buiten schot. 
Want ingewikkeld en grote belan
gen. 
Evaluatie in 2007 leerde dan ook 
dat het niet erg opschoot. Want ja: 
ingewikkeld en grote  belangen. 
Oplossing was het bijstellen van 
de ambities naar ‘haalbaar en 
 realistisch’ door alleen bepaalde 
natuurgebieden te beschouwen. 
 Natuurgebieden die staatssecretaris 
Bleker daarna nog eens decimeer
de. Toen werd het stil rond verdro
ging, op het geluid van boorwagens 
na. Het slaan van grondwaterputten 
ging natuurlijk gewoon door. Het 
was immers droog, de beken waren 
steeds eerder leeg en de gewassen 
hebben toch water nodig. Doelen 
niet gehaald, maar een kniesoor die 
daarop let. En trouwens: plannen 
uit de vorige eeuw. Waar hebben we 
het over? 
Nu het opeens weer drie jaar droog 
is, knaagt dat. Hetzelfde droogte
probleem, dezelfde belangen. Als 
we de laatste 30 jaar goed hadden 
benut waren we een stuk verder 
geweest. Zonde. Was dit te voor
komen? Ja. Om het parkeren van 
goede doelen in de vergeetput van 
de verre toekomst te voorkomen, 

pleit ik dan ook voor een nieuwe 
wet. Een wet op de milieudoelen, 
die een minister verplicht om niet 
alleen ambitieuze doelstellingen 
voor 2040 te stellen, maar ook har
de doelen voor over 2, 4 en 8 jaar. 
Dit op straffe van uitsluitsel van 
 toekomstige openbare functies 
of zoiets. Bedenk het maar. En 
natuurlijk niet alleen voor droogte, 
maar voor álle milieudoelen. Dit 
jaar invoeren en over twee en vier 
jaar afrekenen. Laaghangend fruit 
voor droogte en 2022: alle grond
waterputten geregistreerd, verze
geld en voorzien van watermeters. 
Ben benieuwd! 

Harrie Timmer is geohydroloog

EEN WET OP DE 
MILIEUDOELEN 

H 
Om het parkeren van goede 
doelen in de vergeetput 
van de verre toekomst te 
voorkomen, pleit ik voor  
een nieuwe wet‘

‘

COLUMN  HARRIE TIMMER Foto M
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Solenoid

PC pump

Flow rates from 0.1 to 2000 ml/min at 7bar 

Simple drop-in installation eliminates ancillary equipment

One minute tool-free maintenance 

Choose better technology
Accurate, versatile chemical pumps

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

Mous Waterbeheer werkt dagelijks aan nieuwbouw, renovatie en onderhoud 
van gemalen, sluizen en bruggen. Onze jarenlange ervaring en expertise in 
telemetrie, elektrotechniek, werktuig bouwkunde en civiele techniek zetten 
we in voor toonaangevende projecten door heel Nederland. MOUSWATERBEHEER.NL

Gevoel  
voor  
water
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Platform BlueEarth Data: mondiale waterdata toegankelijk

Op het nieuwe platform BlueEarth Data 
van Deltares kunnen  waterbeheerders 
wereldwijd watergerelateerde data 
 vinden om daarmee bijvoorbeeld 
overstromingsrisico’s beter te kunnen 
inschatten. Dat moet hen helpen om zich 
hierop beter voor te bereiden.

Onder het motto ‘Dare to share’ zijn 
verschillende databanken en voorspellings
systemen van Deltares gecombineerd tot 
één internetplatform, dat voor iedereen 
gratis toegankelijk is. “Het is voor het eerst 
dat deze informatie zo compleet wordt 
aangeboden”, zegt GertJan Schotmeijer 
van Deltares.

In de praktijk zullen het vooral water
beheerders en specialisten zijn die hier 
gebruik van maken, denkt hij. “Maar ook 
de scheepvaart tapt al data af. Voor hen is 
bijvoorbeeld de rivierafvoer interessant. En 
baggeraars zijn ook enthousiast.”
Volgens Deltares worden overstromings
risico’s vaak onderschat en slecht beheerd 
vanwege een gebrek aan data, zeker in 
minder ontwikkelde regio’s. De voorberei
ding op toekomstige overstromingen en 
kusterosie vereist daarnaast gegevens over 
verschillende gevaren, zoals erosie, golven 
en extreme gebeurtenissen, en die waren 
tot nu toe niet beschikbaar in één systeem.
Op het platform BlueEarth Data zijn 

de data gegroepeerd onder de thema’s 
 Overstromingen, Kustbeheer en  Offshore. 
Door in te zoomen op de wereldkaart, 
 kunnen gebruikers bijvoorbeeld het 
waterpeil, de stijging en de stroming tot 
maximaal tien dagen vooruit bekijken. 
Wie een account aanmaakt, kan de data 
downloaden.
Het platform is vorige maand officieel 
gelanceerd, maar dat betekent nog niet 
dat het af is. Schotmeijer: “We willen heel 
graag dat anderen meedoen, zodat we 
nog meer data kunnen toevoegen. Globale 
datasets en in de toekomst ook regionale 
data, zodat we verder kunnen inzoomen  
op de regio.”

Het project Zero Brine is in het 
 Rotterdamse Botlekgebied begonnen 
aan een tweede proef. Deze is gericht 
op de behandeling van het  omgekeerde 
 osmoseconcentraat met nieuwe en 
bestaande technieken. Het concentraat 
is afkomstig van de demiwaterfabriek 
 Botlek van Evides Industriewater (DWP).

Zero Brine is een Europees onderzoeks
project dat moet leiden tot het sluiten 
van de water en mineralenkringloop in 
de industrie. Het initiatief telt in totaal 
4 pilotprojecten. Naast de test in Botlek 
worden in Spanje, Turkije en Polen proeven 
gedaan. Doel is om de afvoer van brijn te 
reduceren tot nul.
In de Botlek staat al een proefinstallatie 
van Zero Brine op de locatie Plant One 
Rotterdam. Hierin werd sinds maart vorig 
jaar regeneratiewater afkomstig van de 

demiwaterfabriek van Evides behandeld. 
Daarbij werd de zoute stroom gezuiverd 
door twee nanofiltratieinstallaties van 
Lenntech Waterbehandeling. Het schone 
water (permeaat) ging vervolgens door 
een verdamper, die gebruik maakte van 
industriële restwarmte. 
Uit de nanofiltratieunits kwam ook 
een concentraat vrij dat magnesium en 
 calciumionen bevatte. Een membraan
kristallisatiereactor zette deze om in 
magnesiumhydroxide en calciumhydroxide 
in vaste vorm, die eventueel geschikt zijn 
voor levering aan de chemische en voe
dingsmiddelenindustrie.
De eerste fase van de proef is afgerond. 
In de nu gestarte tweede proef wordt het 
omgekeerde osmoseconcentraat (RO) 
van DWP behandeld met een combinatie 
van nieuwe en bestaande technologieën 
om sulfaatzouten, natriumbicarbonaat, 

 regenererende oplossing (NaClrijke 
stroom) en schoon water te winnen voor 
hergebruik.
De technologieën worden geleverd door 
 leden van het projectconsortium, waar
onder het Britse waterbehandelingsbedrijf 
Arvia (verwijdering Totaal Organische 
Koolstof), Lenntech (nanofiltratie en RO), 
TU Delft (Eutectic Freeze Crystallizer) en 
de Nationale Technische Universiteit van 
Athene (verdamper).

The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovatie in de 
stedelijke omgeving op de campus van TU Delft, is uitgebreid 
met het HittePlein. Het plein maakt het mogelijk om innovaties 
versneld in te voeren, zegt directeur Marjan Kreijns van The 
Green Village. Het plein is vorige maand geopend.
The Green Village werd twee jaar geleden geopend met de 
 WaterStraat. Daar worden innovaties getest om straten en wijken 
beter bestand te maken tegen extreme neerslag. Op het Hitteplein 
worden drie innovaties beproefd die zijn ontwikkeld tegen droogte 
en hittestress. Het concept is regenwater opvangen, vasthouden 
en teruggeven in tijden van droogte.
Bluebloqs maakt regenwater beschikbaar voor hergebruik in 
stedelijk gebied. De innovatie die is ontwikkeld in samenwerking 

met onderzoekers en studenten van de TU Delft vangt  regenwater 
op direct onder het maaiveld, zuivert het met een biofilter en 
slaat het op. Het voegt opvangcapaciteit toe voor hoosbuien en 
 vermindert hittestress in de droge maanden. Bluebloqs kan 
 worden toegepast op wijk en straatniveau. Het water kan gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld fonteinen of voor verkoeling te zorgen 
via beplanting, zegt Mirthe Snoek van Field Factors dat Bluebloqs 
heeft ontwikkeld.
Op het Hitteplein staat ook het Natuurinclusieve Schuurtje: met 
groen dak en regenwateropvang, biedt dit schuurtje  ruimte aan 
insecten, vlinders en vleermuizen en biedt zo ruimte aan natuur 
haar plek in de vaak volgebouwde stedelijke omgeving.  
De schuur is een idee van Atelier GROENBLAUW en DS  Land 
schapsarchitecten. Het idee is dat het schuurtje wordt geplaatst 
door bijvoorbeeld woningcorporaties, wat leidt tot substantieel 
minder hittestress.
Ingenieursbureau Movares bedacht Rainroad, een reservoir onder 
poreuze stenen, dat regenwater opslaat. Het opvangreservoir 
onder de stoep of parkeerplaats vangt bij hevige buien het over
tollige regenwater tijdelijk op. Door dit water in periodes van hitte 
te laten verdampen, loopt de temperatuur minder hoog op. Het 
systeem bestaat uit meerdere ondergrondse reservoirs. Water dat 
niet verdampt stroomt naar een lagergelegen reservoir, dat weer 
in directe verbinding staat met het grondwater. Rainroad kan door 
de modulaire opzet eenvou dig worden opgeschaald. Bergen van 
regenwater, ontlast ook het rioolstelsel.

Hitteplein: regenwater opvangen, vasthouden en teruggeven 

NEN-norm voor snelle detectie methode E.coli 
De normsubcommissie Watermicro-
biologie van het Nederlands Normalisa-
tie-instituut (NEN) gaat zich buigen over 
een nieuwe NEN-norm voor versnelde 
detectie van Escherichia coli (E. coli) in 
drinkwater. Het gaat om reversed tran-
scriptase-PCR (RT-PCR).

Het ontwikkelen van een NENnorm met 
behulp van RTPCR kan de detectie van  
E. coli aanzienlijk versnellen. De resulta
ten van het huidige onderzoek met behulp 

van kweekmethoden, laten vaker langer 
dan een dag op zich wachten. Met de 
RTPCRmethode zijn de resultaten al na 
4 à 5 uur bekend.
Drinkwaterbedrijven hebben baat bij een 
snellere uitslag, omdat de levering van 
drinkwater eerder dan nu kan worden 
hervat als blijkt dat het water veilig is voor 
concumptie. Ook wordt het risico op ziekte 
verlaagd. Een nieuwe NENnorm met 
de snelle methode levert daarom zowel 
een gezondheidskundig als economisch 

 voordeel op, stelt het instituut.
De normsubcommissie Watermicrobio
logie begint aankomend najaar met het 
opstellen van een concept normontwerp. 
Belanghebbenden die input willen geven 
worden uitgenodigd dat te doen.
De basis voor de RTPCR methode werd 
15 jaar geleden gelegd door het laborato
rium WLN en is sindsdien in samenwer
king met andere waterlaboratoria verder 
ontwikkeld.
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Van der Burghweg 1
2600 GA DELFT
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Waterschappen zien afvalwater steeds meer als bron van energie en 
grondstoffen, in plaats van alleen maar als afvalproduct. Samen met 
netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) vervullen 
zij een belangrijke rol in de verduurzaming van de afvalwaterketen. 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van benodigde 
technologieën en er zijn veel nieuwe wetenschappelijke inzichten 
beschikbaar. De vertaling van die inzichten naar de praktijk samen met 
een succesvolle ketensamenwerking vormen de succesfactoren voor 
een circulaire afvalwaterzuivering.

Het delen van kennis binnen de afvalwaterketen is van groot belang 
voor succes. Precies dat streven wij ook na in onze cursus Circulaire 
afvalwaterzuivering: de laatste inzichten, op 10 en 11 november 2020. 
Wetenschap en praktijk gaan hier hand in hand. De onderzoeksgroep 
Biotechnologie van de TU Delft is nauw betrokken bij de cursus en on-
der leiding van Mark van Loosdrecht worden de nieuwste wetenschap-
pelijke inzichten toegelicht. Vanuit EFGF vertalen Enna Klaversma en 
haar collega’s deze wetenschap concreet naar de praktijk. De nieuwste 
stoffen en technologieën die aan de orde komen zijn onder andere 
Kaumera, bioplastics, Vivianiet en superkritisch vergassen.

Ga voor meer informatie en inschrijven naar www.paotm.nl

Circulaire afvalwaterzuivering: de laatste inzichten

Watson-Marlow BV 
Oslo 9  
2993 LD BARENDRECHT

Telefoon +31 (0)85 5360010
E-Mail sales.nl@wmftg.com
Web watson-marlow.com/nl-nl/ 

De toonaangevende series 530, 630 en 730 van Watson-Marlow 
Fluid Technology Group (WMFTG) zijn nu verkrijgbaar met Ethernet/
IP™-besturing. Dit netwerkprotocol biedt pompgebruikers toegang 
tot snelle, nauwkeurige prestatiegegevens en naadloze connectivi-
teit met moderne PLC-regelsystemen en het IoT (Internet of Things).

Intelligente netwerkbesturing
 
Ethernet/IP™ is zeer populair omdat dit het Common Industrial 
Protocol (CIP) aanpast aan standaard Ethernet, waardoor een 
eenvoudige netwerkintegratie wordt ondersteund en het delen en 
diagnosticeren van gegevens mogelijk wordt gemaakt. Bovendien 
maakt real-time communicatie processen veilig en flexibel.

Watson-Marlow pompen met Ethernet/IP™ zijn volledig compa-
tibel met geavanceerde, gedistribueerde besturingssystemen en 
toonaangevende merken PLC, waaronder Rockwell Automation, 
Emerson (Delta-V) en Schneider. De installatie is snel en eenvoudig 
met een elektronisch gegevensblad en een Rockwell Automation 
‘add-on-profile’ dat eenvoudige tabbladen voor netwerkkenmerken 
biedt. De pompen hebben ook een directe interface met druk- en 
flowsensoren van derden, wat netwerktoegang geeft tot sensor-
gegevens. Gebruikers kunnen kiezen uit een lijst van toonaangeven-
de sensormerken, waaronder Sonotech, Pendotech en Krohne.

Watson-Marlow pompen zijn nu voorzien van Ethernet/IP besturing
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“Alleen door nauw samen te werken houd 
je perspectief voor de toekomst. Samen 
met partners zorgen voor de juiste tech -
nische oplossingen en een goede prijs/ 
kwaliteitverhouding. Goede relaties en 
inventieve praktische oplossingen zijn 
voor ons belangrijker dan kortetermijn-
successen. Juist nu kiezen voor lange -
termijnrelaties en een heldere koers varen 
ten aanzien van technische oplossingen, 
met hoge  toegevoegde waarde vraagt lef 
en strate gische spierballen.” 

SAMENWERKEN IN BOUWTEAM 
In de praktijk werkt Mous Waterbeheer 
veel volgens Design & Construct, voor 
complexere trajecten vrijwel altijd in de 
vorm van bouwteam. In 2017 werd deze 
contractvorm gekozen voor de nieuw-
bouw van dijkgemaal Harculo in Zwolle, 
in bouwteam met aannemers Knol en Roe -
lofs voor waterschap Drents Over ijsselse 
Delta. Dat gold ook voor de reali satie van 
twee hoofdgemalen in Almere. Er werd 
gewerkt in bouwteam met de gemeente 
Almere, Knipscheer Infrastructuur en 
Mous Waterbeheer als hoofdaannemer.  

PARTNERSHIPS VOOR INNOVATIES 
Ook voor het ontwikkelen van nieuwe 
oplossingen kiest Mous Waterbeheer 
 be wust voor samenwerking. Een voor-
beeld is de ontwikkeling van de sva-x16 
alarmmodule. “Door de uitfasering van 
isdn en pstn vervielen per 1 september 
2019 de analoge lijnen. In samenwerking 

met  Adésys is de sva-x16 alarmmodule 
ontwikkeld voor de besturing van mini -
gemalen.” Voor klanten betekent dit dat 
de overstap naar moderne communicatie 
een kwestie is van plug & play. 
 Inmiddels zijn er diverse succesvolle 
 projecten opgeleverd, onder andere voor 
de gemeente Midden-Groningen. 

KENNIS, FLEXIBILITEIT EN EFFICIËNTIE 
Voor elke uitvraag werkt een multidisci-
plinair team samen aan de uitwerking 
van de klantoplossing. “Dat bedoelen we 
met doeners die nadenken: altijd de vraag: 
wat heeft de klant nodig?” Op die manier 
staat de klant centraal, waarbij sector -
specifieke kennis, flexibiliteit en efficiën-
tie de bouwstenen zijn. Kriele: “Ja, het 
vraagt lef, ook van onze klanten en leve-
ranciers. Maar deze strategische richting 
levert nu al vruchten op en gaat het 
 verschil maken voor de toekomst.” n

Doeners die nadenken. Dat is het centrale thema in het gesprek 
met Hidde Kriele, directeur van Mous Waterbeheer. En vertrouwen. 
Want door het aangaan van strategische partnerships met klanten 
en leveranciers streeft Mous Waterbeheer ernaar het verschil te 
maken. Vooral nu in coronatijd. 

Hoge toegevoegde waarde 
vraagt lef en samenwerking

WILT U MEER WETEN? 
Ga voor meer informatie naar  
mouswaterbeheer.nl 
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Beek is maximaal ongeveer 12 meter breed. De gemaaide 
oppervlakte was telkens 6.200 vierkante meter.
Nabij stuw Pelgrim ligt een voetgangersbrug, die gebruikt 
is voor observaties en metingen. Daar werd o.a. met een 
zogenoemde slibschijf het dwarsprofiel bepaald, waaruit 
bleek dat er ongeveer 40 centimeter slib op de bodem lag.

Waterpeil
In de uitgangssituatie was het verval over het proeftraject 
13 centimeter. Dit nam tijdens de proefgolf toe tot 38 centi
meter bij een stroombaan van 2 meter. Bij 4 meter was het 
verval 26 centimeter; verbreding tot 6 meter gaf geen lager 
verval.
Berekeningen met een SOBEKstromingsmodel van de 
Eefse Beek gaven hetzelfde beeld. De ruwheid (weerstand) 
in het stuwpand nam af bij verbreding naar 4 meter  dus 
afvoer ging gemakkelijker  maar verdere verbreding 
had geen effect. Daarnaast bleek uit de berekeningen 
dat baggeren veel meer effect zal hebben op de peilen 
dan stroombaanmaaien, vanwege de dikke sliblaag op de 
 bodem die het profiel van de beek vernauwt.

Biomassa en waterkwaliteit
De eerste maaibeurt leverde 1.650 kilo natgewicht, de 
tweede en derde maaibeurt 2.600 en 1.840 kilo. In droog
gewicht per vierkante meter was dit 16 gram (2 meter 
gemaaid), 26 gram (4 meter gemaaid) en 18 gram (6 meter 
gemaaid). Normaliter zijn watervegetaties nabij de oever 
productiever door de geringere diepte en stroomsnelheid. 
De biomassa per kuub water is daardoor hoger. Dit is hier 
waarschijnlijk ook het geval, maar omdat niet over het hele 
traject het dwarsprofiel is ingemeten, kon de biomassa per 
kuub niet worden bepaald.
Maaien had nauwelijks effect op de waterkwaliteit (o.a. 
zuurstof, stikstof en fosfaat, zwevende stof en organische 
stof). Wel was na het openen van de stuw een korte piek te 
zien in troebelheid, maar die was niet hoog. Dit duidt erop 

dat maaien weinig slib heeft opgewoeld, en dat de bodem 
dus niet is ‘meegemaaid’  een belangrijke voorwaarde 
voor duurzaam maaibeheer.

Conclusie
Stroombaanmaaien is een goede optie met beperkte gevol
gen voor de ecologie en de waterkwaliteit, zeker bij voor
zichtig maaien met een maaiboot. De benodigde breedte 
verschilt per watergang, maar deze proef heeft duidelijk 
gemaakt dat het voor een goede afvoer niet per se nodig is 
om alles weg te maaien. Als maaien te weinig effect heeft 
en er ligt een dikke sliblaag op de bodem, dan is baggeren 
aan de orde. Voor een goede keuze tussen baggeren en 
maaien zijn recente gegevens over de sliblaag essentieel.

Koen Berends, Ellis Penning (Deltares), John Lenssen 
(Waterschap Rijn en IJssel), Jonas Schoelynck, Rosanne 
Reitsema (Universiteit Antwerpen)

Voor een uitgebreide versie van dit artikel

Maaien voorkomt dat een watergang dichtgroeit en dat er 
wateroverlast ontstaat op aangrenzende percelen. Maar 
er zijn ook ongewenste effecten. Er kan bijvoorbeeld slib 
opwervelen, waardoor de zuurstofconcentratie plotseling 
daalt en vis en kleine waterdiertjes sterven.
Het maaien van alleen een stroombaan is mogelijk een 
oplossing. Hoe breed zo’n stroombaan moet zijn om de 
gewenste peilen te halen is niet helder. Modelberekeningen 
kunnen helpen, maar het is onduidelijk hoe nauwkeurig die 
zijn. Ook de waarde van onderzoek in laboratoria is in de 
praktijk beperkt.
Om meer praktijkkennis op te doen, deed Waterschap Rijn 
en IJssel samen met Deltares en Universiteit Antwerpen 
een veldproef in de Eefse Beek, een gekanaliseerde beek 
bij Zutphen. De proef viel onder het project ’Aangepast 
Beheer’ van Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer 
Natuurkwaliteit (OBN). Daarin is ook gekeken naar eco
logische effecten van stroombaanmaaien. De resultaten 
daarvan komen later dit jaar beschikbaar. Uiteindelijk doel 
is om te komen tot een effectief peilbeheer met minimale 
ecologische schade.

Unieke proef
De Eefse Beek is volledig gestuwd, waardoor de flora en 
fauna kenmerkend zijn voor stilstaande wateren. Vanwege 
een dikke sliblaag bestaat de watervegetatie voornamelijk 
uit de algemene en productieve soorten smalle waterpest 
en stomphoekig sterrekroos.
Het proeftraject ligt tussen de stuwen Termeulen en 
 Pelgrim en is ruim 3,5 kilometer lang. Bovenstrooms 
van stuw Termeulen is inlaat van water vanuit het 
 Twentekanaal mogelijk. Met dit extra bovenstroomse water 
bleek het mogelijk om in het proeftraject 2 uur lang een af
voer van 1 kuub per seconde te realiseren, ongeveer 4 keer 
zo hoog als normaal.
De veldproef verliep als volgt:
• op dag 1 werd gemaaid met een maaiboot. Het maaisel 

werd afgedreven met een ‘maaigolf’, en benedenstrooms 
uit het water geschept;

• op dag 2 werd 2 uur lang een proefgolf van 1 kuub per 
seconde door het proeftraject gestuurd.

Dit is 3 keer gedaan. Eerst met een stroombaan van  
2 meter (midden in de beek), de tweede keer werd hij ver
breed tot 4 meter en de laatste keer tot 6 meter. De Eefse 

36

SAMENVATTING
In veel watergangen is maaien nodig voor een goede 
afvoer. Alles wegmaaien is echter slecht voor het water-
leven. Tijdens een unieke veldproef in de Eefse Beek bleek 
dat het maaien van een smalle stroombaan in het midden 
van de beek voldoende afvoer oplevert, en beperkte gevol-
gen heeft voor de ecologie en de waterkwaliteit.

WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR
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Intensief maaien van watergangen is nadelig voor planten en dieren in het water. Het maaien van een smal-
le stroombaan pakt goed uit voor de biodiversiteit maar de effecten op het waterpeil zijn niet goed bekend. 
Een veldproef in de Eefse Beek in de Achterhoek werpt meer licht op de relaties tussen maairegime, afvoer 
en waterpeil.

STROOMBAANMAAIEN IN DE EEFSE BEEK: 
EEN UNIEKE VELDPROEF

Koen Berends van Deltares op de voetgangersbrug over de Eefse Beek. In het water is de smalle stroombaan zichtbaar

De ligging van het proeftraject 
in de Eefse Beek

NR9 OKTOBER 2020

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/de-effecten-van-stroombaanmaaien-proefondervindelijk-onderzocht-in-de-eefse-beek


Van het recent geïntroduceerde begrip ‘waterschaamte’ lijkt vooralsnog geen sprake te zijn. 
Wel laat recent onderzoek (februari 2020) zien dat de meeste mensen in Nederland begrij
pen dat kraanwater een schaars goed is. Vijfenzestig procent is overtuigd van de noodzaak 
zuinig om te gaan met water. 
De zorgen over de beschikbaarheid van voldoende kraanwater nemen bovendien iets toe. 
Dit vertaalt zich in een groeiende intentie om (nog) meer kraanwater te besparen. Waar in 
2018 nog iets minder dan de helft van de mensen (46 procent) aangaf te willen besparen, is 
dit inmiddels gestegen tot 69 procent. Het aantal mensen dat aangeeft geen water te willen 
besparen is vrij constant rond de 12 procent. 
Intentie is een goed begin, maar de stap naar daadwerkelijke gedragsverandering blijkt niet 
eenvoudig. Klanten kunnen daarbij een duwtje in de rug goed gebruiken. Er zijn maatrege
len mogelijk die inspelen op het gedrag van mensen, maar ook technische, juridische en 
economische maatregelen.

Gedragsbeïnvloeding
Drinkwaterbedrijven zetten campagnes in om zuinig of ‘bewust’ met kraanwater om te 
gaan. Daarbij delen ze kennis over het belang van waterbesparing en geven ze concrete 
tips. Uit de gedragswetenschap is echter bekend dat dit maar zelden resulteert in daad
werkelijk waterzuinig gedrag. Niet omdat mensen er onwelwillend tegenover staan, maar 
omdat veel keuzes op de automatische piloot gemaakt worden. 
Vorige zomer lanceerde het Limburgse drinkwaterbedrijf WML de Waterspitscampagne, 
waarmee ze opriepen waterverbruik in de avonduren te vermijden. De evaluatie duidt op 
een overschatting van eigen gedrag, in combinatie met sociaal wenselijke antwoorden. 
Twee van de drie respondenten gaf aan ofwel water te hebben bespaard én meer te hebben 
gespreid (34 procent), water te hebben bespaard maar niet meer te hebben gespreid  
(13 procent), of enkel meer te hebben gespreid zonder daarbij minder te verbruiken  
(19 procent). Dit zou een significante waterbesparing betekenen, maar dat is niet terug
gezien in de cijfers. Het positieve is dat blijkt dat veruit de meeste klanten een waterbe
wustwordingscampagne kunnen waarderen en mee willen werken. 
Duidelijk is dat extra maatregelen nodig zijn. Slim combineren en herhalen van verschil
lende technieken lijkt het meest effectief, in het bijzonder de technieken ‘sociale norm’ 
en tailored feedback. Bij sociale normen gaat het over het vertellen wat andere mensen 
doen. Bij tailored feedback gaat het om het aanpassen van de boodschap aan de ontvanger, 
zodat die maximaal aansluit en bewuster wordt verwerkt. Nederlands menen veel minder 
water te verbruiken dan het geval is. 51 procent denkt dat het gemiddeld waterverbruik per 
persoon slechts 50 liter of minder bedraagt, terwijl dit rond de 120 liter ligt. Als mensen 
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feedback krijgen op hun persoonlijke verbruiksdata, zien ze 
vaak dat ze meer water verbruiken dan ze dachten, wat kan 
leiden tot minder waterverbruik. 

Technische maatregelen
Ook technische maatregelen kunnen water besparen. 
Bij bestaande woningen zal de bewoner ‘verleid’ moeten 
worden tot installatie. Dan gaat het dus om een combinatie 
van een technische maatregel en beïnvloeding van gedrag. 
Subsidies, het benoemen van een sociale norm of het 
toepassen van een nudge, zoals waterbesparende douche
koppen in bouwmarkten op ooghoogte uitstallen, kunnen 
die technische maatregelen stimuleren. 
Een slimme watermeter in combinatie met bijvoorbeeld 
tailored feedback lijkt ook effectief te zijn. Onderzoek laat 
zien dat 72 procent van de mensen een slimme water meter 
zou (laten) installeren, mocht het drinkwaterbedrijf die 
kosteloos aanbieden. 
Economische maatregelen, zoals het aanpassen van de 
drinkwaterprijs, kunnen waterbesparing ook stimuleren. 
Maar dit is juridisch wellicht complex en kan op ethische 
bezwaren stuiten. Onderzoek laat zien dat minder dan 
één op de drie (29 procent) Nederlanders een hogere 
prijs bij stijgend gebruik als eerlijk ervaart. Toch zijn er 
goede voorbeelden. Zo wordt in Vlaanderen sinds 2016 
gewerkt met een gestaffeld watertarief, waarbij boven een 
 gezins afhankelijk basisverbruik een dubbel tarief wordt 
gerekend. Een ander model is de invoering van een dal en 
piektarief om de piekmomenten af te vlakken. Daar wordt 
in Australië mee geëxperimenteerd. De effectiviteit van 

beide  maatregelen hangt uiteraard af van de hoogte van de 
prijsstijging en de gevoeligheid van verbruikers voor een 
hogere drinkwaterprijs.
Tot slot zijn juridische maatregelen in te zetten in bijvoor
beeld nationale wetgeving; denk aan het opnemen van 
technische aanpassingen in het Bouwbesluit. Het is ook 
mogelijk om bij extreme droogte restricties op te leggen, 
zoals een sproeiverbod. 

Stijn Brouwer, Nicolien van Aalderen en Stef Koop (KWR)

Voor een uitgebreide versie van dit artikel
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Dit jaar worden, net 
als vorig jaar en het 
jaar daarvoor, opnieuw 
droogterecords gebro-
ken. Er wordt steeds 
vaker een beroep 
gedaan op burgers om 
zuinig om te gaan met 
kraanwater. Maar hoe 
help je burgers met 
waterbesparen?
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SAMENVATTING
Steeds meer burgers erkennen droogte als een probleem. 
Dat vertaalt zich in een groeiende intentie om thuis (nog) 
meer kraanwater te besparen, wat niet per definitie 
 betekent dat burgers daar ook naar handelen. Een combi-
natie van maatregelen lijkt het meest effectief. Dat  kunnen 
maatregelen zijn die inspelen op menselijk gedrag, maar 
er zijn ook technische, juridische en economische maat-
regelen mogelijk. 

Zorgen over de beschikbaarheid 
van voldoende kraanwater in 
2018 (n=3183) en 2020 (n=1037) 

Intentie tot waterbesparing in 
2018 (n=3183) en 2020 (n= 1037)

BURGERS HELPEN MET 
WATERBESPAREN

iStockphoto

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/waterbesparing-door-burgers-welke-maatregelen-zijn-mogelijk-en-hoe-overtuig-je-mensen


(Advertenties)
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Legionellagroeipotentie van  
(leidingmaterialen in contact met)  
geremineraliseerd RO-water
Onderzoek in een proefinstallatie liet 
zien dat grondwater dat is behandeld met 
omgekeerde osmose (RO) en vervolgens 
geremineraliseerd, nauwelijks groei van 
Legionella pneumophila veroorzaakt.
Kimberly Learbuch en Paul van der  Wielen 
(KWR), Maarten Lut (Oasen), Gang Liu 
(Chinese Academy of Science), Hauke Smidt 
(Wageningen University & Research)

Omgang met crisis: loden leidingen in  
de Amsterdamse tuindorpen
In de Amsterdamse tuindorpen is als één 
van de eerste wijken lood in de drinkwater
leidingen ‘ontdekt’. Uit dit onderzoek blijkt 
het bewustzijn over deze problematiek, 
maar ook de zorgen te zijn toegenomen. 
Bewoners maken zich vaker zorgen om 
hun gezondheid en hebben hun gedrag 
aangepast.
Nicolien van Aalderen, Stijn Brouwer (KWR), 
Leon Kors (Waternet)

Opsporen van lekkage voordat de klant 
iets merkt: numerieke optimalisatie van 
het sensornetwerk
Waterbedrijven proberen lekkages steeds 
sneller te detecteren, liefst voordat 
klanten er iets van merken. Aangezien 
sensoren als debietmeters en druksen
soren duur zijn in aanschaf, installatie en 
onderhoud, rijst de vraag: hoeveel senso
ren moeten worden geïnstalleerd en waar?
Claudia Quintiliani, Ina Vertommen, Karel 
van Laarhoven, Peter van Thienen (KWR), 
Joey van der Vliet (Brabant Water)

Bioassays voor neuroactieve stoffen  
in water
Wereldwijd worden steeds meer neuro
toxische stoffen in het oppervlaktewater 

gevonden. Toch worden er nauwelijks 
testen toegepast voor effectmetingen van 
de chemische waterkwaliteit op het gebied 
van neurotoxiciteit. Voor de watersector 
zijn testmethoden die gebruik maken van 
menselijke of dierlijke zenuwcellen en 
modelorganismen (bioassays) in principe 
beschikbaar.
Astrid Reus, Tessa Pronk, Thomas ter Laak 
& Milou Dingemans (KWR)

Afkoppelen van hemelwater: aandacht 
voor de waterkwaliteit
De wegen inclusief de riolering rondom 
de Loosdrechtse plassen worden heringe
richt. Er worden maatregelen voorgesteld 
om het afstromende hemelwater water 
te zuiveren zodat de herinrichting van de 
 wegen en de riolering leidt tot een verla
ging van de fosforbelasting van de plassen.
Jeroen Mandemakers, Jaap Klein (Witte
veen+Bos), Simon Holstein (IMD BV), Winnie 
Rip (waterschap Amstel, Gooi en Vecht), 
Sjors Traast (gemeente Wijdemeren)

Effect van afkoppelmaatregelen op 
de oppervlaktewaterkwaliteit - een 
 beslissingsondersteunend model
De doelstelling van de nieuwe Hemel
wateraanpak van het Hoogheemraadschap 
van Delfland is om een heldere beschrij
ving te formuleren voor het anders om
gaan met hemelwater. Deze studie geeft 
inzicht wat afkoppelen van hemelwater 
voor de stikstof en fosforconcentratie in 
de boezem van Delfland kan betekenen.
Arjen Koomen, Arjon Buijert (Arcadis), 
Ronald Bakkum (Hoogheemraadschap van 
Delfland), Bart Budding (APPM)

Waterbesparing door burgers:  welke 
maatregelen zijn mogelijk en hoe 
 overtuig je mensen?
De afgelopen jaren is er steeds vaker een 

beroep gedaan op burgers om zuinig om te 
gaan met kraanwater. In dit artikel wordt 
de houding van burgers ten opzichte van 
de diverse instrumenten die kunnen wor
den ingezet verkend.
Stijn Brouwer, Nicolien van Aalderen, Stef 
Koop (KWR)

Beeldvormend onderzoek van levens-
kwaliteit: biologische en sensorische 
methoden
In het vorige artikel uit deze serie zijn 
enkele fysischchemische methoden  
beschreven om (verschillen in) de 
bioenergetische kwaliteit van water 
visueel zichtbaar te maken. In dit artikel 
volgt ter afsluiting van deze methodische 
beschrijvingen een drietal biologische  
en sensorische methoden.
Hans van Sluis (gepensioneerd watertechno
loog DHV) en Theo Claassen (gepensioneerd 
aquatisch ecoloog Wetterskip Fryslân)

Beeldvormend onderzoek van 
 levenskwaliteit: fysische en chemische 
methoden
In dit artikel worden vijf fysischchemische 
methoden beschreven om de bioenerge
tische waterkwaliteit in beelden zichtbaar 
te maken. Alle vijf methoden tonen andere 
beelden die onderling een zelfde trend als 
uitkomst geven.
Hans van Sluis (gepensioneerd watertechno
log DHV) en Theo Claassen (gepensioneerd 
aquatisch ecoloog Wetterskip Fryslân)
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Meer weten?
Kijk op 
de website
van H2O!

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

Van elk nieuw artikel op H2O-Online 
een  melding krijgen? Volg ons dan op 
Twitter: @vakbladh2o.

De ambitie om een H2Ovakartikel te schrijven? 
Kijk op onze website voor de auteursinstructies. 
En stuur uw artikel naar 
redactie@h2owaternetwerk.nl

40

Innovative
analytical solutions 

for Waters, Soils
and Plants

AnASPec Solutions BV

Coenecoop 3C5  |  2741 PG Waddinxveen  |  +31 (0)182 304 005  |  info@anaspec.eu  |  anaspec.eu

Smartchem 600 DisCrete analyzer

•  Complete range of Discrete & CFA 
analyzers

• Fully automated instruments
•  Ready to use Reagents for 

water and wine

Smartchem 450 DisCrete analyzer

•  Complete range of  Discrete & CFA 
analyzers

• Fully automated instruments
•  Ready to use Reagents for 

water and wine

new Futura 3 Continuous Flow AnAlyzeR

•  the best way for more productivity better 
results & lower running cost



‘Best’ practices binnen internationale 
anaerobe behandelprojecten

De KNW themagroep ‘Anaerobie 
voor Circulaire Economie’ en 
de contactgroep ‘Internationale 
Samnewerking’ organiseren 
op 8 oktober 2020 een preview 
webinar van prof. Jules van Lier, 
als inleiding op het symposium in 2021. 
Wereldwijd zijn innovatieve Nederlandse anaerobe 
worldwide afvalwaterzuiveringstechnologieën uit
gerold en gebruikt. 
Het webinar en symposium tonen verschillende 
aspecten van internationale activiteiten voor de 
implementatie van de anaërobe technologieën: 
nationaal beleid, Nederlandse organisaties in het 
buitenland, en voorbeelden in de praktijk. Het doel 
van de sessies is niet alleen om de positieve kanten 
en hoogtepunten van internationale projecten te 
laten zien, maar ook om de ondervonden culturele 
verschillen en beperkingen tussen samenwerkende 
partijen tijdens het project bespreken. Financiering 
van deze projecten en samenwerking tussen lokale 
leveranciers en internationale partijen blijken uit
dagend en spannend.

KNW coronaproof najaarscongres: meerwaarde door verbinding 
KNW organiseert in plaats van een congres over Water in de Circulaire Economie, 
nu een aangepast coronaproof najaarsevent op diverse buitenlocaties. Doe mee op 
27 november van 10 tot 13 uur.
KNW staat voor kennis en ervaringen delen en voor bijzondere ontmoetingen. 
 Vanwege Covid19 werken we thuis, en vergaderen we online. Kennis delen doen we 
via webinars. We hebben ons snel aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Maar de 
mens blijft een sociaal wezen. Ontmoetingen houden het energieniveau en de moraal 
van de professional hoog. 
Daarom presenteert KNW een coronaproof alternatief voor het jaarlijkse netwerken 
tijdens het KNWnajaarscongres onder de titel ‘Meerwaarde door Verbinding’. Om el
kaar te ontmoeten en te inspireren organiseren we op verschillende buitenlocaties in 
het land netwerkexcursies rond actuele waterthema’s. De groepen zijn groot genoeg 
om oude bekenden te zien en nieuwe contacten op te doen, maar klein genoeg om vei
lig met elkaar te kunnen verkeren. Meer info en aanmelden via h2owaternetwerk.nl. 
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KNW-activiteiten
 
Meer info en aanmelden: 
www.h2owaternetwerk.nl 
tenzij anders vermeld. 

8 OKTOBER, WEBINAR
‘Best’ practices within international 
 anaerobic treatment projects

15 OKTOBER, WEBINAR
Water in de circulaire economie: Nieuwe 
grondstoffen

25 OKTOBER 
Circulair slib, TG Circulaire Watertechno-
logie

3 NOVEMBER – WEBINAR
CoP Beheer en Onderhoud

5 NOVEMBER, WEBINAR
Water in de circulaire economie: 
 Governance en gedrag

20 NOVEMBER, MS TEAMS
Algemene ledenvergadering van KNW.  
Via MS Teams van 10-11 uur. 

27 NOVEMBER, REGIONAAL
KNW Najaarscongres coronaproof op  
5 buitenlocaties

17 DECEMBER, WEBINAR
Water in de circulaire economie: En hoe  
nu verder?

Wilt u een activiteit voor waterprofessio
nals aanmelden voor de H2Oagenda? 
Mail dan naar: info@waternetwerk.nl

Agenda@Waternetwerk

Algemene 
 Ledenvergadering
De ALV wordt normaliter 
altijd voorafgaand aan 
het KNW-najaarscongres 
gehouden. Vanwege de 
vorm van het najaarsevent 
verdeeld over meerdere 
bijeenkomsten op verschil
lende locaties en de corona
maatregelen, heeft het 
KNWbestuur besloten om 
de ALV in MSteams te hou
den op vrijdag 20 november 
2020 van 1011.00 uur. Zo 
kunnen de Waternetwerk
leden coronaproof deelne
men aan de ALV. Aanmelden 
voor de ALV kan via de 
website van KNW.

(Advertenties)
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Jules 
van Lier

Decanter 
Roadshow
Zowel bij communale slibontwatering als bij 

ontwatering van mest en digestaat speelt 

centrifugaalscheidingstechnologie een belangrijke 

rol. Het resultaat: optimale resultaten en 

maximale besparingen op het gebied van water 

en energie. Op deze manier wordt bijgedragen 

aan een duurzame ontwatering. Hoe zoiets in 

zijn werk gaat? Test het zelf met onze mobiele 

decanter op uw locatie.

Plan hier een afspraak

GEBRUIK DE INGANG DIE HET KNW/H2O HEEFT
UW DOELGROEP IS OPEN VOOR DE ZENDER KNW/H2O

GA DUS VOOR
PRINT & ONLINE 
PROMOTIE
 
H2O magazine 
(advertentie + advertorials)

www.h2owaternetwerk.nl 
(banners)

KNW / H2O email nieuwsbrief 
(banners + advertorials)

Kijk voor meer informatie op:

WWW.H2OPROMO.NL

‘ SUCCESVOLLE 
COMMUNICATIE 
ZIT IN DE 
AUTORITEIT  
VAN DE ZENDER’

070 - 3234 - 070
info@mooijmanmarketing.nl
www.mooijmanmarketing.nl
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