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Het systeem kraakt, het moet anders 

De droogte mobiliseert de criticasters van de waterhuishouding in Nederland. Ze nemen het 
podium en leggen in scherpe bewoordingen de vinger op de zere plek: het watersysteem is 
te veel gericht op de snelle afvoer van water. De natuur is de dupe. Met name rond de natte 
natuurgebieden ‘loopt het enorm uit de klauwen’, leest u in deze H2O.
De waterhuishouding op de zandgronden ‘is slecht geregeld’. Daar komt nu de ‘plundering’ 
van het grondwater bij. Het beeld daarbij is: boeren, burgers en bedrijven slaan ongeremd 
putten en pompen water op om (nog meer) gewassen te beregenen, opzetzwembaden in de 
tuin te vullen of bedrijfsprocessen zeker te stellen.
Het toezicht op de grondwateronttrekking is zeker een zere plek. Gunning en registratie zijn 
een verantwoordelijkheid van waterschappen en provincies, die de regels en voorwaarden op-
stellen. Maar ze hebben geen overzicht en dus geen idee hoeveel water er wordt opgepompt, 
laat staan dat ze het vizier hebben op illegale oppomperij.
Hoe het ook zij, de droogte tikt de waterbeheerders op de schouders: het systeem kraakt, 
het moet anders. Dat wordt ook niet betwist. De natuurlijke balans in het watersysteem moet 
worden hersteld, schreven drinkwaterbedrijven en waterschappen eerder dit jaar in het pam-
flet waarin ze oproepen tot fundamentele hervormingen. 
Hervormen betekent systeemherstel: beken moet verondiept worden, riviertjes weer mean-
deren, sloten gedempt. Voorts moet de particuliere oppompgekte met terugwerkende kracht 
aan banden worden gelegd. En moeten boeren overstappen op efficiënte beregening, zoals 
druppel- en subirrigatie. Dat is niet vrijblijvend: wie niet druppelt, krijgt geen vergunning, 
geheel in lijn met het nieuwe adagium: ‘wees zuinig met water’, een motto dat onvermijdelijk 
kracht zal moeten worden bijgezet met een verhoging van de drinkwaterprijs (water wordt 
schaars). 
Maar de hervormingen beginnen met het vasthouden van het neerslagoverschot. Er moet 
aandacht komen voor infiltratie. De impact daarvan is veel groter dan de schade door ont-
trekkingen, zegt de Vlaamse professor grondwaterhydrologie Marijke Huysmans in deze H2O. 
Vitens heeft daarvoor een ‘integraal concept’ ontwikkeld: Panoroma Waterland. De uitgangs-
punten zijn uitgewerkt in de casus ‘De Eeuwige Bron’ met de Sallandse Heuvelrug als 
proefgebied. Kern van de casus: vasthouden van het neerslagoverschot met landschapwadi’s 
in een hydrologisch geïsoleerd gebied. Dit gebiedsconcept biedt naast voldoende grondwater 
voor de drinkwaterproductie en landbouw brede maatschappelijke meerwaarde, claimen de 
initiatiefnemers. “Er ontstaat nieuwe natte en droge natuur die met elkaar verbonden wor-
den, een toename van de habitatkwaliteit, een hogere biodiversiteit en ecologische waarde, 
en een robuustere bodem.” 
Tel uit je winst. 

Bert Westenbrink

De illegale 
oppomp -  
gekte moet 
aan banden 
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INTELLIGENTE WATERCONDITIONERING EN SPUICONTROLE
Het voorkomen van biologische verontreiniging en handhaven van een goede waterkwaliteit  
optimaliseert de efficiëntie van koelwater. Bij het conditioneren van water voor dit gebruik is zeer 
nauwkeurige dosering van chemische stoffen nodig. Grundfos iSOLUTIONS biedt een slimme 
doseeroplossing die de chemische stoffen, het toezicht en de rapportage op betrouwbare wijze 
beheert. De oplossing combineert ons DID meet- en controlesysteem met onze SMART Digital 
doseerpomptechnologie, onze app voor chemicaliënbeheer en ons cloudgebaseerde 
e-monitoringsysteem. De oplossing vermindert niet alleen het verbruik van chemicaliën, water en 
energie, maar maakt ook de compliance-rapportage een stuk makkelijker in het geval de autoriteiten 
zulke verslaglegging vereisen.

Lees meer over de voordelen van Grundfos iSOLUTIONS bij decentrale water-zuivering op grundfos.nl

4011666_GNL-Water-Treatment_2020_Ad_WaterConditioning_PCS_220x297mm_3mmBleed_ART01_HTN.indd   1 7/9/20   4:57 PM
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WWolter van der Kooij, lector agrarisch waterbeheer:       

WATERSCHAPPEN, 
HELP BOEREN 
OM WATER 
VAST TE 
HOUDEN’  

‘

TEKST DORINE VAN KESTEREN | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Boeren moeten de kans krijgen 
om zelf maatregelen te treffen 
voor duurzaam waterbeheer, 
vindt lector Wolter van der 
Kooij van Aeres Hogeschool. 
Dit vraagt wel een andere 
opstelling van de waterschap-
pen. Geen naleving van de 
‘water moet zo snel mogelijk 
weg’-doctrine en  minutieuze 
handhaving van de regels, 
maar ruimte voor droogte-
bestrijding, maatwerk en 
 experimenten. 

et Ei van Columbus. Zo omschrijft 
Wolter van der Kooij de helofytensloot 
met stuw die hij bedacht. Voordeel 
één: in natte perioden kunnen boeren 
water opslaan voor droge tijden. Voor-
deel twee: waterplanten zuiveren het 

afvalwater van stikstof en fosfaat voordat het in 
het oppervlaktewater terechtkomt. Voordeel drie: 
het landschap wordt een stuk mooier. Voordeel 
vier: het is een simpele, goedkope oplossing. 
“Deze sloot geeft boeren de mogelijkheid om het 
waterbeheer en de waterkwaliteit op hun eigen 
bedrijf te regelen. Ik wil boeren behandelen als 
professionals. Hen niet met milieuregels en con-
troles dwingen tot duurzaam handelen, maar hen 
zelf verantwoordelijk maken.”  
Van der Kooij is sinds april 2019 lector agrarisch 
waterbeheer aan Aeres Hogeschool in Dronten. 
Een functie die voorheen niet bestond. “Er zijn 
in Nederland vele lectoraten op het gebied van 
waterbeheer, maar niet specifiek gericht op het 
boerenbedrijf. En dat is natuurlijk vreemd, gezien 
de grote rol die agrarische sector speelt bij de 
wateropgaven waar ons land voor staat. Mijn doel 
is om binnen vijf jaar minimaal honderd agrariërs 
een voorbeeldfunctie te laten vervullen op het ge-
bied van duurzaam waterbeheer. Op dit moment 
komen circa 1.500 van onze studenten direct uit 
de agrarische sector. Dat maakt de invloed van 
Aeres Hogeschool groot.”

Paradigmawisseling 
Nederland is van oudsher een nat land en wij 
zijn kampioen in het afvoeren van water. Van der 
Kooij merkt dat bij de waterschappen het mantra 
‘water moet zo snel mogelijk weg’ nog altijd is 
ingesleten. “Droogtebestrijding is een compleet > 

H
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water in op te slaan, en vervolgens te  
gebruiken in droge tijden. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld op Texel en in Noord- 
Holland, waar het ook een remedie is 
tegen de verzilting.”

Vakmanschap
Terug naar zijn eigen vinding, de 
helofytensloot met stuw. Deze stuw 
geeft boeren de kans om zelf te 
bepalen hoeveel water er in hun sloot 
staat. “Willen ze water bergen om 
latere droogte bestrijden, dan laten 
ze het peil stijgen. En als ze het land 
willen ontwateren, laten ze het dalen.” 
Zien de boeren dit zelf ook zitten? 
Hun belang is toch dat ze zo vroeg 
mogelijk in het seizoen het land op 
kunnen met hun machines? “Ook daar 
is onze sloot met stuw een oplossing 
voor, omdat ze het water er dus ook 
mee kunnen afvoeren. Dit vraagt wel 
wat vakmanschap en ervaring: boeren 
moeten hun grond kennen en leren 
inschatten op welk moment ze de 
stuw omlaag moeten zetten als ze 
over bijvoorbeeld drie weken het land 
op willen.” 
Aanvankelijk dacht Van der Kooij dat 
het handig was om de stuw op afstand 
te bedienen, zodat boeren regelmatig 
van peil kunnen wisselen. Zijn eigen 
stuw zou een afstandsbediening 
krijgen, maar dat bleek al snel niet 
nodig te zijn. “Het komt erop neer dat 
de stuw het grootste deel van het jaar 
omhoog staat, en pas omlaag gaat als 
de boer het land op wil. Die twee keer 
per jaar, dat kan je wel met de hand 
doen. En dat maakt de oplossing een 
stuk goedkoper.” 
Waterplanten zoals riet, lisdodde en 
gele lis zuiveren het afvalwater. “Het 
waterschap kan alle controles die 
samenhangen met de waterkwaliteit, 
laten vervallen en hoeft nog maar 
eens per maand een watermonster te 
nemen. Beloon de boeren als het goed 
gaat en geef hun feedback, zodat ze 
inzicht krijgen in de gevolgen van > 

achtergebleven gebied. En dat terwijl 
we nu al drie jaar op rij last hebben 
van een ernstig watertekort. Dit kan 
voor grote problemen zorgen, zoals 
natuurbranden, verlies van biodiversi-
teit en een lagere landbouwproductie. 
Niemand voelt zich hiervoor verant-
woordelijk: het Rijk niet, provincies 
en gemeenten niet en ook de water-
schappen niet. Wie wel verantwoorde-
lijk zijn? De waterschappen, zonder 
meer.”  
Volgens Van der Kooij is het bij de 
 waterschappen tijd voor een para-
digmawisseling: niet alleen aandacht 
voor wateroverlast, maar ook voor 
droogte. “Laatst vertelde een jongen 
in de klas dat hij samen met zijn vader 
een paar duikers had dichtgestopt in 
de sloot op hun perceel. Zij voeren een 
akkerbouwbedrijf op de hoge zand-
gronden en willen ’s zomers zoveel 
mogelijk water vasthouden. Het wa-
terschap kwam langs en zei: dit mag 
niet, open, die duikers. Ik zou veel 
liever hebben dat ze meedenken met 
zo’n boer, hem de ruimte geven om 
zijn droogteprobleem op te lossen.”
De waterschappen bedelven de 
agrarische sector onder de regels, 
aldus Van der Kooij. “Rond water en 
landbouw zijn er honderden regel-
tjes en op overtreding staan boetes. 
Boeren worden gecontroleerd op 
ieder draintje, op wat er van hun erf 
en  machines afspoelt. Als de over-
heid hetzelfde omging met gewone 
burgers, zou er een revolutie uitbre-
ken.” Hij vindt dat de waterschappen 
de regels niet mechanisch moeten 
toepassen, maar maatwerk moeten 
leveren. Per boerenbedrijf kijken 
wat er nodig is. “Laat de regels een 
beetje los, laat die boer een beetje los. 
Een voorbeeld: boeren zijn verplicht 

om hun sloten twee keer per jaar te 
maaien. Uit een kale sloot stroomt 
het water immers gemakkelijker weg. 
Maar al dat maaien draait de biodiver-
siteit de nek om. Waarom bepalen 
waterschappen niet per sloot of de 
afvoercapaciteit voldoende is en of al 
dat maaien wel nodig is?”

Nattevingerwerk  
Sommige experts zeggen dat de 
droogtebestrijding in Nederland 
weinig prioriteit krijgt, omdat de land- 
en tuinbouwsector altijd een escape 
heeft: het grondwater. Het oppompen 
van grondwater is bijna gratis. Boeren 
hebben alleen maar een pomp nodig 
en ze kunnen zoveel water  onttrekken 
als ze willen. Van der Kooij ziet dit 
niet als een toekomstbestendige 
oplossing. “De grondwatervoorraad 
is  eindig, zeker in de zandgebieden. 
Daarbij komt dat beregenen in de 
praktijk vaak nattevingerwerk is.  
Als ik mijn studenten vraag wanneer 
je gaat beregenen, dan heeft bijna 
niemand een zinnig antwoord. Een 
bekend grapje is: als de buurman gaat 
beregenen. Daardoor wordt er te laat 
beregend, of te vroeg en te veel, en dat 
gaat ten koste van het  grondwater.”
Ook beregenen is maatwerk, of zou 
dat moeten zijn. “Sproeien is nodig als 
de helft van het water in de bodem-
voorraad op is. Dat kun je voelen aan 
de grond. Er bestaan ook bodem-
vochtsensoren, die in de wortelzone 
– tot 50 centimeter onder de grond 
– meten hoeveel water er nog in de 
bodem zit. Deze sensoren zijn nu nog 
heel duur en zeker niet onfeilbaar, 
maar ik verwacht daar in de toekomst 
veel van.” 
De ondergrondse opslag van regen-
water is een andere methode om de 
droogte het hoofd te bieden. Van der 
Kooij is optimistisch over de experi-
menten die daarmee worden gedaan. 
“Dan wordt de loze ruimte boven 
de grondwaterspiegel benut om het 
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12 WOLTER VAN DER KOOIJ

hun  bedrijfsvoering voor de water-
kwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat ze 
hun gedrag aanpassen als de resul-
taten tegenvallen.” 
Op Aeres Farms – de praktijkomge-
ving van de hogeschool – heeft Van 
der Kooij een proefopstelling, met 
zo’n natuurlijke filter in een sloot 
van circa 800 meter. Hij ziet dat de 
biodiversiteit er enorm van opknapt. 
“Onze helofytensloot ligt er nog maar 
pas, maar we zien al zoveel meer 
waterleven. Het is één grote wolk van 
muggen- en libellenlarven, water-
vlooien en waterspinnen… Als ook 
de vegetatie gaat groeien, wordt het 
helemaal mooi. Veel mensen zien toch 
liever bloemen en planten dan die 
kaalgeschoren sloten?” Er moet wel 
voldoende afvoercapaciteit overblijven 
als de sloot dichter begroeid raakt. In 
brede, diepe sloten is het concept dus 
het meest kansrijk. “Maar de meeste 
boeren hebben wel sloten van een 
zodanige omvang dat enige begroeiing 
geen problemen geeft.”

Functie volgt peil 
De eerste, voorzichtige tekenen 
van die paradigmawisseling zijn er 
misschien al. In april schreef de Unie 
van Waterschappen een brief waarin 
zij pleitte voor keuzes in water- en 
landgebruik. Met een beetje goede wil 
zou je daar een switch van ‘peil volgt 
functie’ naar ‘functie volgt peil’ in kun-
nen lezen. En de commissie-Remkes, 
die het kabinet adviseerde over de 
stikstofproblematiek, gaf in juni haar 

rapport de veelzeggende ondertitel 
‘Niet alles kan overal’ mee. 
Kan inderdaad niet alle landbouw 
meer overal in Nederland plaatsvin-
den? “In veenweidegebieden daalt 
de bodem. Dit heeft tot gevolg dat 
het waterpeil moet meezakken om 
hetzelfde landgebruik mogelijk te 
 maken. Steeds meer water moet 
worden weggepompt, dus hier wordt 
het een gegeven moment te nat voor 
bepaalde teelten. Op de zandgronden 
speelt precies het omgekeerde, daar 
is het te droog. En kustgebieden wor-
den door de verzilting steeds minder 
geschikt voor de gangbare landbouw. 
Kortom: we kunnen zo niet doorgaan. 
De overheid heeft twee opties. Of men 
kondigt nu al aan dat over pakweg 
dertig jaar de functie van het land het 
waterpeil moet volgen. Dan kunnen 
boeren daarop anticiperen en bijvoor-
beeld  tijdig stoppen met gewassen 
die alleen nog maar met intensieve 
beregening kunnen worden geteeld. 
De andere optie is een kortere tijd-
horizon, maar dan moeten de boeren 
wel op enigerlei wijze worden gecom-
penseerd.”

Hoge leeftijd
Zelf was Van der Kooij jarenlang be-
stuurder van waterschap Zuiderzee-
land. Terugkijkend valt hem de 
invloed van de agrarische sector 
in de besturen op. En de relatief 
hoge leeftijd van de bestuurders: in 
 Nederland gemiddeld 66, in zijn eigen 
waterschap 59 jaar. “Deze combinatie 

van factoren staat vernieuwing in de 
weg. De bestuurders willen vooral hun 
boerenachterban bedienen. Ze ver-
diepen zich niet écht in de problema-
tiek, onderzoeken geen alternatieve 
oplossingen. Terwijl de meeste boeren 
van goede wil zijn en openstaan voor 
 verandering.” 
Was de bestuurlijke focus gericht 
op het afvoeren van water, nu moet 
het ook worden vastgehouden. Maar 
de waterwereld is conservatief, de 
agrarische sector niet minder. Vindt 
hij het moeilijk om de moed erin te 
houden? Gaat het allemaal niet veel te 
traag? “Ik ben niet zo’n geduldig type. 
Eerlijk gezegd dacht ik het afgelopen 
jaar best weleens: ik stop ermee. 
Maar er komt nu een beetje schot in 
de zaak. Iedereen is enthousiast over 
de helofytensloot met stuw, van be-
leidsmakers tot het waterschap tot de 
boeren zelf. Op dit moment ben ik dus 
wel optimistisch. Stel je voor, als we 
nu eens beginnen met het idee uit te 
rollen over Flevoland, dan lossen we 
zóveel waterproblemen op en ontstaat 
er zó’n ander landschap.”•

Wolter van der Kooij (1956)  studeerde 
cultuurtechniek aan Wageningen Univer-
sity. Hij promoveerde in Krakau (Polen) 
op het gebied van ruimtelijke ordening 
en landschapsarchitectuur. Jarenlang 
was hij docent en onderzoeker in deze 
vakgebieden bij Aeres Hogeschool 
Dronten. Sinds 2019 is hij daar lector 
agrarisch waterbeheer. Van der Kooij 
was ook bestuurder van de Natuur- en 
Milieufederatie Zeeland en bij waterschap 
Zuiderzeeland. 

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?
 
Logisticon: al 30 jaar uw bewezen partner voor heldere oplossingen. Bel of mail voor een antwoord op  
al uw watervragen, een TCO-berekening of een vrijblijvende waterscan. U wordt direct geholpen.

SLIMME DRIEHOEK … GOED VOOR UW KASBOEK

T +31 (0)184 60 82 60
E water@logisticon.com
W www.logisticon.com

Logisticon Water Treatment B.V.
Logisticon Verhuur B.V.
Energieweg 2
2964 LE Groot-Ammers, Nederland
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TEKST BERT WESTENBRINK, MMV PAULINE VAN 
KEMPEN, DORINE VAN KESTEREN, KEES JAN VAN 
KESTEREN, HANS KLIP EN CORIEN LAMBREGTSE.
BEELD ISTOCKPHOTE E.A.      

Nederland was deze zomer weer 
in de ban van de droogte. In juli 
leek een periode van nattigheid 
verlichting te brengen, maar 
toen kwam de hittegolf, de 
langste in de geschiedenis, en 
kraakte het watersysteem weer 
in al zijn voegen. Het publieke 
debat over het waterbeheer zwol 
weer aan. H2O sprak deze zomer 
met vele betrokkenen en dat is 
de basis voor dit verslag over de 
kritieken, oorzaken, gevolgen en 
oplossingen.

atrick Jansen, ecoloog en 
universitair hoofddocent aan 
Wageningen Universiteit, zet aan 
het begin van de zomer de toon 
in een column in dagblad Trouw. 
Zijn boodschap: de droogte op 

de zandgronden in Nederland komt niet 
alleen door een gebrek aan neerslag, maar 
ook door slecht beleid van de waterschap-
pen. Hij schrijft: “De waterhuishouding op 
de zandgronden is slecht geregeld. Laat 
de waterschappen zich bewijzen en als de 
wiedeweerga de grote drooglegging en de 
plundering van het grondwater stoppen.”
Hij ontving een stortvloed van reacties, zegt 
hij in een vraaggesprek met H2O online.  
“Waterschappers vonden de column te kort 
door de bocht, maar ik kreeg ook veel steun 
– en niet alleen van natuurliefhebbers.” 
Bijval komt er ook van kritische onderzoe-
kers. Zij laken het waterbeheer dat, zo is 
het betoog, ten dienste van de agrarische 
sector eenzijdig gericht is op snelle afvoer 
van overtollig water. 
Ecohydroloog Flip Witte en voormalig 
onderzoeker bij waterinstituut KWR zegt 
in de Volkskrant: “Het valt niet langer te 
verdedigen dat de waterbeheersing van het 
landelijk gebied hoofdzakelijk is afgestemd 
op een maximale gewasproductie, zelfs ten 
koste van de natuur, het klimaat, de infra-
structuur en de fundering van gebouwen.”
Steeds meer natuur legt het loodje door 
ontwatering en toenemende grondwater-
onttrekking, aldus Witte. Met name rond 

natte natuurgebieden loopt het enorm  
uit de klauwen, zegt de ecohydroloog, die 
ook moet vaststellen dat niet precies te 
bepalen is hoe groot de schade is, omdat er 
(nog altijd) geen adequaat meetsysteem is 
opgezet dat de natuurschade systematisch 
in kaart brengt.
Lector agrarisch waterbeheer Wolter van 
der Kooij, tevens oud-bestuurder van het 
waterschap Zuiderzeeland, pleit in deze  H2O 
voor een paradigmashift bij de waterschap-
pen: niet alleen aandacht voor waterover-
last, maar ook voor droogte. Niemand voelt 
zich verantwoordelijk, zegt de lector: “Het 
Rijk niet, provincies en gemeenten niet en 
ook de waterschappen niet.” 
In tegenstelling tot andere experts ziet 
Van der Kooij de agrarische sector niet als 
boosdoener, maar als oplossing. Behandel 
de boeren als professionals die verantwoor-
delijk worden voor duurzaam waterbeheer 
op hun eigen bedrijf, is zijn stelling. Water-
schappen moeten de (talloze) regels niet 
mechanisch toepassen, maar maatwerk 
leveren; per boerenbedrijf kijken wat er 
nodig is. En de lector heeft daarvoor ook 
een praktische oplossing: de helofytensloot 
met stuw.

Wildwestsituatie
Toch kan Van der Kooij er ook niet omheen 
dat de agrarische sector altijd een escape 
heeft: het grondwater. In deze droge jaren 
worden overal putten geslagen, niet alleen 
door boeren die hun gewassen willen > 
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inrichting van het landelijk gebied 
als uitgangspunt geldt dat de vraag 
naar water wordt afgestemd met de 
beschikbaarheid van water. Verder 
onder meer: aanleggen van gebieden 
waar water gebufferd kan worden en 
verplaatsing van functies (landbouw, 
natuur, wonen) indien nodig. 
Eind juli reageert dijkgraaf Tanja 
Klip-Martin van Waterschap Vallei en 
Veluwe in een gesprek met de Volks-
krant op de brief van Ollongren. Als 
de krant vraagt of er sprake is van een 
stille revolutie, zegt de dijkgraaf na 
een korte stilte: “Ja. Dit is een grote 
stap, waar wij al heel lang op hopen. 
We kunnen niet alleen maar blijven 
pompen en stuwen opzetten, we 
zullen ons ook moeten aanpassen aan 
het natuurlijke watersysteem en het 
veranderende klimaat.”

Eeuwige drinkwaterbron
De droogte richt schade aan de natuur 
(zie kader), maar brengt ook drink-
waterbedrijven in de problemen. Die 
beginnen in 2018, de eerste van drie 
droge jaren. De drinkwaterbedrijven 
reageren met een bewustwordings-
campagne (‘wees zuinig met water!’) 
en een zoektocht naar nieuwe drink-
waterbronnen.
Vitens, dat dit jaar twee keer (mei, 
augustus) de noodklok luidt omdat 
het de piek in het drinkwatergebruik 
niet meer aankan, ontwikkelt in eigen 
huis het waterwinconcept ‘ Panorama 
Waterland’. De uitgangspunten van 

dat concept zijn uitgewerkt in de 
casus ‘De Eeuwige Bron’ met het 
stuwwalcomplex Sallandse Heuvelrug 
als proefgebied. Kern van de casus: 
vasthouden van het neerslagoverschot 
met landschapwadi’s in een hydrolo-
gisch geïsoleerd gebied.
“Als je erin slaagt het neerslagover-
schot vast te houden, dan krijg je een 
fundamentele aanpassing van het > 
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 beregenen, maar ook door particu-
lieren en bedrijven. In een gesprek 
met De Volkskrant spreekt Vitens- 
directeur Jelle Hannema over een 
‘wildwestsituatie’.
De impact op de grondwatervoorraad 
is niet te bepalen, want in feite is er 
geen zicht op het aantal grondwater-
bronnen - vergunning en registratie 
zijn een zwakke plek in het water-
beheer. De Unie van Waterschappen 
(UvW) en het Interprovinciaal Overleg 
(IPO) brengen de putten momenteel in 
kaart. “Het is belangrijk dat we inzicht 
krijgen in de omvang van de onttrek-
kingen. Op basis daarvan kunnen we 
bezien waar welk beleid nodig is”, zegt 
de Overijsselse gedeputeerde Bert 
Boerman namens de gezamenlijke 
provincies tegen H2O Online. De koe-
pelorganisaties verwachten geen alar-
merende uitkomst, een vooruitzicht 
dat tegengesteld is aan de beleving 
van Vitens-topman Hannema.
Marijke Huysmans, professor 
grondwaterhydrologie aan de Vrije 
 Universiteit Brussel (VUB), zegt in 

een vraaggesprek met H2O Online dat 
grondwater zijn natuurlijke functie 
als buffer moet terugkrijgen. Het is 
zaak, aldus de Vlaamse professor, om 
ervoor te zorgen dat in natte perio-
den voldoende water kan infiltreren 
en dat dit goed wordt  vastgehouden. 
De impact van infiltratie is veel 
 groter dan de negatieve gevolgen 
van wateronttrekking, is daarbij haar 
stelling. Alleen, die infiltratie lukt niet. 
“Vlaanderen is helaas kampioen van 
verharding, beton en asfalt, nog veel 
meer dan Nederland en Duitsland. 
Daardoor komt veel te veel water in 
de riolering terecht in plaats van in de 
bodem en het grondwater. Dit speelt 
ons bij droogte enorm parten.”

Laatste redmiddel
Onttrekken van grondwater zou het 
laatste redmiddel moeten zijn, zegt 
Dirk-Siert Schoonman, portefeuille-
houder watersysteem, waterkwantiteit 
en energie bij de Unie van Water-
schappen en nieuwe dijkgraaf van 
waterschap Drents Overijsselse Delta 
tegen H2O online. Schoonman plaatst 
zijn vraagtekens bij beregenen van 
grasland met grondwater. “Het is de 
vraag of je die investering met de op-
brengst van het gewas terugverdient.” 
Hier spreekt de oud-melkveehouder, 
als waterschapsbestuurder denkt hij 
liever aan andere oplossingen dan 
aan het slaan van grondwaterputten. 
Hij zegt: “De oplossing is niet om alle 
onttrekkingen te verbieden, de echte 
oplossing is dat we een veel robuus-

ter watersysteem realiseren, waarbij 
we zowel naar het aanbod als naar 
de vraag naar grondwater en opper-
vlaktewater kijken.”
Een robuust watersysteem begint 
volgens Schoonman met het zoveel 
mogelijk vasthouden van water. 
“Vervolgens moeten we kijken welke 
bomen en gewassen bijdragen aan 
het vasthouden van water en minder 
water verdampen. We moeten de 
juiste gewassen op de juiste plekken 
verbouwen. Daar is gelukkig steeds 
meer aandacht voor.”

Fundamentele hervormingen
Het robuuste watersysteem waar 
Schoonman voor pleit, is de echo 
van de indringende oproep die de 
drinkwaterbedrijven en waterschap-
pen in april doen. Ze schrijven: ‘We 
lopen tegen de grenzen aan van het 
 huidige watersysteem’, en pleiten voor 
‘fundamentele hervormingen’ zodat 
de natuurlijke balans in het watersys-
teem wordt hersteld. Dat betekent: 
water langer vasthouden, beschikbare 
water slimmer verdelen, de water-
systemen klimaatbestendig maken 
en het landgebruik en teelten daarop 
aanpassen.
Minister Kajsa Ollongren van Binnen-
landse Zaken schrijft in dezelfde 
maand een Kamerbrief over het 
ontwerp Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI). Daarin zijn de fundamentele 
hervormingen waar waterbedrijven 
en waterschappen om vragen, terug 
te vinden. Zo staat er dat voor de 
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De natuur loopt schade op. Natuurmonu-
menten luidt in juni de noodklok. Hydroloog 
Wiebe Borren zegt tegen H2O Online: “We 
zien dragende soorten in het ecosysteem, 
waaronder heide en bomen, afsterven. In 
eerdere jaren hadden vooral naaldbomen 
te lijden onder de droogte. Dit jaar zien 
we al dode of zwakke beuken en eiken. Op 
 sommige plekken hebben we herfstkleuren 
in juni. Dat is ontzettend alarmerend.”
De natuurorganisatie eist maatregelen. 
Op korte termijn: een verbod om binnen 
500 meter van beschermde natuur grond-
water op te pompen om te beregenen. 
Voor de langere termijn is een serieuze 
beleidsverandering nodig, zegt Borren. “Op 
dit moment bekijken we op landelijk niveau 
de droogte en het watertekort nog heel erg 
vanuit het perspectief van de grote rivieren 
en het IJsselmeer. Daardoor wordt nog niet 
gesproken van ‘feitelijk watertekort’, terwijl 
op de hoge zandgronden en in de beekdalen 
de droogtecrisis echt al weken aan de gang 
is. We hebben helemaal niet in beeld hoeveel 
grondwater er precies wordt onttrokken.”
Ook waterschappen zien steeds meer 
droogteschade in de ecosystemen die ze 

beheren. Zo heeft de droogte ook effect op 
het leven onder water, zeggen Marianne 
Thannhauser (Wetterskip Fryslân) en Bert 
Knol (Waterschap Vechtstromen) tegen 
H2O online. Uit onderzoek dat Knol samen 
met anderen deed naar het effect van de 
droge zomer van 2018 op de macrofauna 
(waterinsecten, bloedzuigers, slakken) in 
laaglandbeken, bleek dat vooral de zoge-
noemde stromingsminnende soorten er flink 
in aantal op achteruitgegaan zijn gegaan. 
Knol: “De soorten die kunnen vliegen, zoals 
muggen, waterkevers en wantsen, redden 
zich beter. Die zoeken het verderop. Maar 
libellen bijvoorbeeld zijn het haasje: hun 
larven overleven het niet.”
Hoewel beide waterschappers aantekenen 
dat de natuur veerkrachtig is, stellen ze ook 
vast dat het systeem verstoord is, zeker als 
droogte in Nederland structureel wordt. De 
remedie in de visie van de waterschappers 
is systeemherstel: beken moeten verondiept 
worden, riviertjes moeten weer meanderen, 
sloten gedempt, stuwen weggehaald, het 
vochthoudend vermogen van de bodem moet 
omhoog.

Wiebe Borren   

Marianne Thannhauser 

Bert Knol 

Marijke Huysmans   

Dirk-Siert Schoonman  

Lodewijk van Nieuwenhuijze    

DE OPLOSSING IS NIET ALLE 
ONTTREKKINGEN VERBIEDEN, 
DE OPLOSSING IS EEN ROBUUST 
WATERSYSTEEM’ 

‘

Gevolg van de droogte: een blauwalgexplosie in het Eeltjemar

Het casusgebied Sallandse Heuvelrug 

NATUUR: HERFSTKLEUREN IN JUNI
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weliswaar zout in, maar het bevat 
geen verontreinigingen als bestrij-
dingsmiddelen en medicijnresten, 
zegt Smits: “Dat komt omdat het in de 
prehistorie is geïnfiltreerd. Het water 
is eigenlijk van ongekende kwaliteit. 
Vroeger zou het veel te duur zijn 
geweest om het water te ontzilten, 
maar daarvoor worden tegenwoordig 
wereldwijd een groot aantal instal-
laties gebouwd. Het wordt steeds 
goedkoper.”
Het winnen van brak grondwater voor 
de drinkwatervoorziening kan volgens 
hem interessant zijn voor elke delta in 
de wereld. “Het lijkt een goed instru-
ment om interne verzilting te beper-
ken en mondiaal aan de groeiende 
behoefte aan drinkwater te voldoen.”

Flexibel peilbesluit
Een al uitgevoerde structurele ver-
andering in het waterbeheer is de 
invoering van het flexibel peilbesluit 
voor het IJsselmeer en Markermeer 
was in 2018. Bedoeld als extra buffer 

van zoet water in tijden van droogte. 
In 3 jaar tijd is het peil al 4 keer 
opzet, zegt Alex Hekman, business 
director water bij het adviesbureau 
Sweco  tegen H2O Online. En dat is 
 opmerkelijk, want de verwachting was 
dat opzetten eens in de 10 tot 15 jaar 
zou plaatshebben. Hekman: “Het zijn 
natuurlijk nu 3 uitzonderlijke jaren, 
maar het lijkt erop dat we worden 
ingehaald door de realiteit.”
Aan de invoering van het flexibel peil 
ging langdurig en vaak moeizaam 
overleg met de omgeving vooraf, maar 
nu het instrument beschikbaar is, 
lijken de kritieken verstomd. 
De geesten zijn rijp gemaakt voor 
meer flexibiliteit in het watersysteem 
en dat is volgens Hekman de belang-
rijkste winst. “Systeemflexibiliteit is 
een waarde op zich in het licht van de 
verdergaande klimaatverandering. 
Het huidige peilbesluit is een eerste 
stap. Gebruikers in het IJsselmeer-
gebied kunnen nu wennen aan een 
meer dynamisch watersysteem.”•
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WAT LEREN  
3 DROGE JAREN?

HET WATERSYSTEEM LOOPT TEGEN 

ZIJN GRENZEN AAN

‘PEIL VOLGT FUNCTIE’ MAAKT 

PLAATS VOOR ‘FUNCTIE VOLGT PEIL’

WATER VASTHOUDEN IS HET 

 NIEUWE ADAGIUM IN HET WATER

BEHEER

GRONDWATER MOET ZIJN FUNCTIE 

ALS NATUURLIJKE BUFFER TERUG

KRIJGEN

ER WORDEN (VEEL) GRONDWATER

PUTTEN GESLAGEN, MAAR 

 ONDUIDELIJK IS HOEVEEL; 

 REGISTRATIE EN GUNNING ZIJN  

EEN WITTE VLEK.

HET FLEXIBELE PEILBESLUIT 

 IJSSELMEER WERKT, MAAR LIJKT 

AL INGEHAALD DOOR DE REALITEIT

DE NATUUR LIJDT SCHADE EN HER
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ER IS GEEN ADEQUAAT MEET
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MET WATER’ IS HET CREDO 

VOOR NIEUWE WATERWINLOCATIES 
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TEN NODIG 

SERIE OVER  
DROOGTE

In een zomerserie over droogte zijn 
op H2O Online meerdere artikelen 
verschenen:
• Innovatieve irrigatieprojecten als 

antwoord op structureel zoetwater-

tekort

• Temmen van brak water als nieuw 

ei van Columbus?

• Waterschappen helpen droge lan-

den, maar leren ze er ook van?

• WML leert in Weert: beïnvloeden 

van gedrag watergebruik is een 

puzzel

• Vitens’ zoektocht naar de eeuwige 

waterbron

• Wetsus onderzoekt: zelf zorgen voor 

regen, het is niet zo moeilijk

• Na drie zomers heeft flexibel peil in 

IJsselmeer waarde al bewezen

• Vlaamse professor Marijke 

 Huysmans: ‘Grondwater moet 

zijn natuurlijke functie als buffer 

 terugkrijgen’

• Grondwaterput zou het uiterste 

redmiddel moeten zijn

• Is ons drinkwater te goedkoop?

• Droogte verstoort het ecosysteem: 

het is ook crisis onder water

• Ecoloog Patrick Jansen: ‘Water-

schappen doen wel goede dingen, 

maar het is niet genoeg’

watersysteem”, zegt Lodewijk van 
Nieuwenhuijze van H+N+S Land-
schapsarchitecten in een toelichting 
op de casus tegen H2O Online. 
Het watersysteem voert nu 30 procent 
van het regenwater af. Een groot deel 
van deze zogeheten run off is toe te 
schrijven aan de ruilverkavelingen die 
zijn uitgevoerd in de laatste decennia 
van de vorige eeuw, legt Van Nieuwen-
huijze uit. Insteek van deze verka-
velingen: goede ontwatering, zodat 
boeren in het voorjaar snel het land op 
konden voor het maaien van de eerste 
snee gras. Het is nu tijd, aldus de 
landschapsarchitect, voor ‘landinrich-
ting 2.0’, met de focus op het ‘oogsten’ 
en vasthouden van regenwater, zoals 
uitgewerkt in de casus Sallandse 
Heuvelrug.
Dit nieuwe integraal gebiedsconcept 
biedt brede maatschappelijke meer-
waarde, claimen de initiatiefnemers. 
“Er ontstaat nieuwe natte en droge 
natuur die met elkaar verbonden 
worden, een toename van de habitat-
kwaliteit, een hogere biodiversiteit en 
ecologische waarde, en een robuus-
tere bodem.” Vitens ziet in de casus 
de bevestiging dat het gebiedsconcept 
deugt en wil het in praktijk brengen.

Openhartoperatie in de polder
Ook het watercyclusbedrijf Waternet 
speurt naar nieuwe bronnen. Die zijn 
in Amsterdam hard nodig, want de wa-
tervraag in de regio stijgt hard. In de 
polder Horstermeer is het bedrijf ge-

start met een bijzonder project: brak 
water winnen voor de drinkwatervoor-
ziening. “We doen iets heel nieuws.  
Je kunt het een beetje vergelijken 
met de eerste openhartoperatie”, zegt 
 onderzoeker Frank Smits van Water-
net tegen H2O Online.
Het project in de Horstermeer draait 
niet alleen om drinkwater. Het verbe-
teren van het waterbeheer is een even 
belangrijk doel. De inzet daarbij is het 
brakke water in de polder af te vangen 
zodat het niet meer het oppervlakte-
water kan bereiken, wat nu nog het 
geval is. 
Het brakke water in de polder is een 
mooie bron voor drinkwater. Er zit 

LEREN VAN DROGE LANDEN,  
DOEN WE DAT?

Nederlandse waterschappen zijn interna-
tionaal actief. Bijna allemaal ondersteunen 
ze in het kader van het Blue Deal-project 
ergens ter wereld wel een project om het 
waterbeheer aldaar te verbeteren. Maar 
leren ze ook in deze vaak droge landen? 
“Er zijn genoeg landen waar ze ervaringen 
hebben opgedaan die waardevol kunnen zijn 
voor de Nederlandse watersector. Er is zat 
kennis op te halen”, zegt Mark van der Werf, 
programmaleider innovatie, duurzaamheid & 
internationale betrekkingen bij de Unie van 
Waterschappen. 
Volgens de programmaleider wordt er, 
gezien over de hele breedte van het inter-
nationale waterschapswerk te weinig, of 
althans niet gestructureerd en georgani-
seerd genoeg, internationaal geleerd. “Het 
gaat op veel plekken al goed, maar het kan 
overal gestructureerder. Ook als het gaat 
om een belangrijk onderwerp als droogte, is 
het in de gehele Nederlandse watersector, 
echt niet alleen de waterschappen, nog te 
weinig de gewoonte om over de grens te 
kijken of daar interessante oplossingen zijn 
 gevonden.”
Je zou eigenlijk, zegt hij, Nederlandse porte-
feuillehouders droogte naar het buitenland 
moeten sturen om zelf op missie te gaan. En 
te leren.

Mark van der Werf   

Frank Smits    

Alex Hekman

“

HET ZIJN NATUURLIJK 
NU 3 UITZONDERLIJKE 
JAREN, MAAR HET 
LIJKT EROP DAT WE 
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DOOR DE REALITEIT”

“

ALS JE ERIN SLAAGT 
HET NEERSLAGOVER-
SCHOT VAST TE 
HOUDEN, DAN KRIJG JE 
EEN FUNDAMENTELE 
AANPASSING VAN HET 
WATERSYSTEEM” 

“

Water winnen in de polder Horstermeer. Links dwarsprofiel 
brakke kwel huidige situatie. Rechts dwarsprofiel brakke kwel 
toekomstige situatie

Boring bij gemaal Horstermeer
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it voorjaar werd in een sloot 
in nieuwbouwwijk Ypenburg 
in Den Haag een bever ge-
signaleerd. “Het moet heel 
wat barrières, waaronder 
gemalen en snelwegen zijn 

gepasseerd. Een bever heeft een groot 
leefgebied nodig om aan voldoende 
boombast te komen. Waarschijnlijk 
een jong dier dat op zoek is naar een 
eigen territorium. Het zal er weinig 
van zijn gading vinden”, zegt Hans 
Middendorp, bioloog en fractievoorzit-
ter voor de Algemene Waterschaps-
partij (AWP) in het Algemeen Bestuur 
van het Hoogheemraadschap van 
Delfland. 
Een bever in de stad is foute boel. 
“Het maakt grote gaten en gangen tot 
wel tien meter lang. Kiest het hiervoor 
een dijk uit, dan leidt dat onherroepe-
lijk tot verzakkingen. In verstedelijkte 
regio’s is de bever niet op zijn plaats. 
De schade door holen aan dijken, 
kades, wegen of fietspaden is groot. 
Misschien is het mogelijk om zones 

in te stellen waar bevers wel en niet 
 welkom zijn, net zoals bij edelherten 
en wilde zwijnen”, zegt Middendorp. 

Burchten en holen
De bever is het grootste knaagdier in 
Europa. Een volwassen exemplaar kan 
1 meter groot worden en 30 kg wegen. 
Zijn dieet bestaat voornamelijk uit 
boombast. De bever is schuw, maar 
zijn aanwezigheid wordt  verraden door 
luchtbelletjes in het water, vraat-
schade aan boompjes langs de kant 
en door burchten; reusachtige hopen 
takken in het water waarin hij zich 
verstopt. 
Behalve burchten maken bevers holen 
in oevers, met een veilige toegang 
onder water. Het dier graaft zich 
een weg naar boven totdat hij droge 
voeten heeft. Als het water stijgt, 
graaft de bever verder totdat het 
droog zit.  Bevers verrijken  natuurlijke 
landschappen met dammen van 
 omgeknaagde bomen en takken.  
Ze verleggen waterlopen en zorgen 

voor variatie in waterhoogten. 
De terugkomst in Nederland wordt 
beschouwd als de kroon op een 
hersteld ecologisch systeem. “Hij 
hoort gewoon bij ons landschap”, zegt 
 Jelmer Krom, communicatieadviseur 
van Waterschap Rivierenland. Bevers 
zijn eind jaren tachtig opnieuw uitge-
zet in het rivierenlandschap, na een 
afwezigheid van circa 150 jaar. 
Na een voorzichtige start heeft 
de  bever zich succesvol verspreid 
over ons land, mede dankzij betere 
ecologische verbindingen en min-
der landbouwgif. Het dier plant zich 
bovendien snel voort en heeft geen 
natuurlijke vijanden; een uitzonde-
ring is de wolf, maar die houdt zich in 
andere  gebieden op. Intussen zijn er 
3.000 tot 4.000 bevers in Nederland. 
Het aantal zal zonder maatregelen 
verder toenemen.  

Er bovenop zitten
“Door hun dammen veroorzaken ze 
in het bekenlandschap van Zuid-Lim-

burg plaatselijk veel wateroverlast. In 
 uiterwaarden van het rivierengebied 
zijn vooral beverburchten te vinden. 
Op deze buitendijkse plaatsen hebben 
ze jarenlang de ruimte gehad en kun-
nen weinig kwaad. Hun holen maken 
ze het liefst op plaatsen waar altijd 
water aan de voet van de dijk staat, dit 
is het geval bij een klein percentage 
van onze dijken. Hier moeten we erg 
oppassen en extra monitoren. Zeker 
bij hoog water willen we ze niet in 
deze dijken”, vertelt Krom. 
Bevers hebben door het graven 
schade veroorzaakt in de IJsseldijk 
bij Wijhe. In het Waterschap Rivieren-
land komt graafschade door bevers 
jaarlijks zo’n tien keer voor, van kleine 
holen tot complete gangenstelsels. 
Soms wordt de schade pas laat 
ontdekt. Bij de reparatie van de stuw 
bij Grave werd het waterpeil tijdelijk 
verlaagd: in de droog gevallen oevers 
werden acht grote beverholen geteld. 
Waterschap Rivierenland telt intus-
sen 1.000 bevers. Er is veel ervaring 
opgedaan met maatregelen,  variërend 
van holen dichtmaken en oevers 
versterken. “Allemaal diervriendelijke 
manieren om het dier over te halen 
zich elders te vestigen. Je moet een 
bever zo snel mogelijk spotten en in 
de gaten houden. Er meteen bovenop 
zitten”, zegt Krom.
Middendorp had in Delfland recent al 
aangedrongen op passend beleid om 
het knaagdier te weren. “Nu het eer-
ste exemplaar is gesignaleerd, heeft 
het hoogheemraadschap toegezegd 
een ‘beverstrategie’ op te stellen 
dat moet leiden tot een protocol.” 
 Delfland zal zich hiermee scharen tot 

het groeiend aantal waterschappen en 
Rijkswaterstaat dat een beverprotocol 
hanteert. 
Het beverprotocol, dat samen met 
natuurorganisaties is ontwikkeld, 
beschrijft oplopende stappen van 
maatregelen. Zo’n protocol geeft be-
heerders – waaronder waterschappen 
– de mogelijkheid om maatregelen 
te nemen. Alleen met een protocol, 
als alle andere mogelijkheden zijn 
geprobeerd, krijgt de beheerder een 
ontheffing van de provincie voor de 
uiterste maatregel: doden. Zonder 
protocol moet de beheerder per geval 
een ontheffing aanvragen, waarmee 
tijd verloren gaat.

Bewondering
Een beverprotocol biedt volgens 
 Middendorp duidelijker handvatten 
om in te grijpen. Dit beaamt Krom: 
“We hebben nu een aanpak, dat is ook 
een erkenning van het dier.” Volgens 
hem hebben dierenliefhebbers begrip: 
“Zij zien in dat het beter is om goed 
met bevers om te gaan dan de 
situatie op zijn beloop te laten.” 
Niemand wil een bever doden, 
benadrukken Middendorp en 
Krom. Het dier is volgens Krom 
ook geliefd bij waterbouwers. 
“Onze mensen kijken met ontzag 
naar de reusachtige gangen. 
Dat zijn een heleboel kuub zand. 
Bevers zijn enorm efficiënte en 
snelle waterbouwers. Voordat 
wij een stuw bouwen, zijn we 
maandenlang bezig met ontwer-
pen, vergunningen en financie-
ren. Bevers gaan gewoon aan de 
slag!”• 

B
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De bever rukt op. Zelfs in Den Haag is de beschermde knager opgedoken. Het dier wordt ge-
waardeerd omdat het landschappen vervormt, maar kan met zijn graverij ook de waterveiligheid 
bedreigen. Naast het ontmoedigen kunnen waterschappen nu - als uiterste redmiddel -  
overgaan tot afschieten.

D

Je moet een bever zo snel 
mogelijk spotten en in de 
gaten houden. Er meteen 
bovenop zitten’

‘

TEKST LOES ELSHOF
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HET BEVERPROTOCOL

Ontmoedigen: gaten dichtmaken 
met zand of steen. Kades of dijken 
aan de voet verstevigen met steen 
en/of verflauwen (bevers graven het 
liefst in verticale oevers). Andere 
opties zijn stokken of een ‘beaver- 
deceiver’ plaatsen. 
Alternatieven bieden: hoogwater-
vluchtplaatsen inrichten op hoger 
gelegen plekken in uiterwaarden. 
Rivierenland onderzoekt in een 
proef of bevers hiertoe zijn te ver-
leiden. 
Verplaatsen: bevers overzetten naar 
(andere) natuurgebieden. Om natuur 
staat meestal geen hek, dus de ef-
fectiviteit is waarschijnlijk beperkt. 
Zo wil bijvoorbeeld. Overijssel geen 
bevers meer uit Limburg opnemen.
Afschieten: als eerdere alterna-
tieven niet hebben gewerkt, gaat 
de beheerder uiteindelijk over tot 
doden. Dit is in Limburg al gebeurd.

Hans Middendorp  

Jelmer Krom

iStockphoto



“Een Mbo-opleiding gas-water-warmte-
distributie op niveau 2 of 3. En ervaring 
in aanleg en onderhoud van leidingen in 
 ondergrondse leidinginfrastructuur. Dat 
zijn de formele functie-eisen,” vertelt Evi 
 Jonkhout, adviseur HRM. Veel bedrijven 
zoeken zulke medewerkers, zodat we met 
zijn allen in dezelfde vijver vissen.  Omdat 
ook niet-gekwali ficeerde kandidaten 
reageerden stelden we onze eisen bij. Nu 
vragen we of zij bereid zijn om die opleiding 
alsnog te gaan volgen.” 
Zodoende gaan ze na de zomer met zijn 
vijven eens per week een avond weer naar 
school, naar het Technisch Opleidingen 
Centrum Zuid. Voor sommigen is dat voor 
het eerst sinds lange tijd. En daar zien ze 

best tegen op.  “Natuurlijk had ik beter eer-
der zo’n beroepsopleiding moeten volgen,” 
bekent één van hen. “Maar achteraf is het 
makkelijk praten. Nu krijg ik alsnog alle 
kans.”

CHEMELOT EN ZONWERING
De laatste jaren werkte Glenn Zillekens 
(31) als leidingmonteur bij chemiebedrijf 
 Chemelot. Maar omdat hij wel eens wat 
anders wilde, solliciteerde hij bij WML, op 
 advies van een kennis die er ook werkt. “Dat 
bevalt goed. Al zijn het allemaal leidingen, 
dit werk is heel anders. Daar moesten we 
onszelf beschermen tegen het  afvalwater. 
Hier werken we met schoon water dat 
schoon moet blijven. Een nieuwe monteur >

TEKST BARBARA SCHILPEROORT
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WML, producent van Limburgs 
drinkwater, is naarstig op zoek 
naar nieuwe medewerkers. 
Vanwege de vergrijzing en het 
 samenstellen van een zogeheten 
saneringspool van monteurs om 
het vervangen van oude leidingen 
deels zelf te kunnen uitvoeren. In 
korte tijd kwamen er maar liefst 
zes in dienst, al had maar één van 
hen de gewenste papieren  
en ervaring. 

JE HEBT EIGENLIJK 
GEEN IDEE WAT  
ZO’N DRINKWATER-  
BEDRIJF DOET’

‘

GLENN ZILLEKENS

Nul kennis en 
nul ervaring 
had ik’

‘

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

Houd je  
kennisontwikkeling 
op peil
VIND JOUW CURSUS OP PAOTM.NL!

UITVOERINGSASPECTEN VAN DIJKVERSTERKINGEN
 \ 24, 25 september en 2 oktober 2020
 � ir. W.R. Halter (Fugro) en ing. T.J. Schepers 
(Waterschap Rivierenland)

NIEUW
OMGAAN MET KLIMAATVERANDERING

 \ 27 oktober, 3 en 10 november 2020
 � ir. H.A.M. Hakvoort (HKV lijn in water) en D. Kern 
(Hoogheemraadschap van RIjnland)

AQUATHERMIE
 \ 28 en 29 oktober 2020
 � M. van Schaik (STOWA)

MODERN RIVIERBEHEER
 \ 28, 29 oktober en 3, 4 november 2020
 � ir. H.J. Barneveld (HKV lijn in water) 

VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN
 \ 29 oktober en 4 november 2020
 � ing. E.C. Hazenoot (Waterschap Rivierenland)

NIEUW
CIRCULAIRE AFVALWATERZUIVERING:  
DE LAATSTE INZICHTEN

 \ 10 en 11 november 2020
 � prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht (TU Delft) en ir. E. 
Klaversma (Energie en Grondstoffenfabriek, EFGF)

INSCHRIJVEN OF RESERVEREN?  

Dat kan op www.paotm.nl 
Vragen? 015 278 46 18 of info@paotm.nl
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doet nooit iets alleen. Dat was in het begin 
wel wennen, want in mijn vorige werk was 
ik degene die jonge jongens mee op pad 
nam.”> 
“Nul kennis en nul ervaring had ik,” lacht 
Niels Cremers (31). Dat weerhield hem er 
niet van om toch te solliciteren op de vaca-
ture waar zijn ex-schoonbroer (die er vorig 
jaar in dienst trad) hem op wees. Eigenlijk 
had hij het wel naar zijn zin bij de fabriek in 
zonwering, maar toch stapte hij in februari 
over naar WML. “Elke dag is anders. Soms 
is een klus zo geklaard. Soms zit het tegen 
en soms zit álles  tegen. Dat je niet elke keer 
van tevoren weet wat er allemaal gaat ge-
beuren, dat is de uitdaging. Vandaag kwam 
er een melding van een lekkage aan de 
hoofdleiding. We hebben het gat gevonden. 
Eerder een gaatje. Maar het water spuit er 

met zo’n kracht uit dat ik er mijn vinger niet 
op kan houden.” Leidingwater stroomt door 
de goot. Een collega is onderweg met een 
kleinere klem. “Want de klem die we zojuist 
geplaatst hebben is helaas te groot waar-
door het lek nog niet helemaal verholpen 
is.”

VARIATIE EN VASTIGHEID
Putjes, allerlei leidingen en kabels: ex-  
stratenmaker Bas van Essen (31) had altijd 
al belangstelling voor wat zoal in de grond 
zit. “Tijdens die opleiding zal ik er veel over 
te weten komen. Leuk, maar ook  spannend. 
Want ik heb sinds mijn vijftiende geen 
onderwijs meer gehad. Vorig jaar bouwde 
ik mijn eigen huis, samen met mijn partner 
en een paar vrienden. Dan loop je tegen van 
alles aan, wat je moet oplossen. Ik merkte 
dat ik best leergierig ben. Dat motiveert. 
Vroeger moest ik leren en wilde ik niet. Nu 
wil ik het, dus moet ik het ook doen!”
Tijdens de avondwandelingen met hun hon-
den probeerde zijn overbuurman, die altijd 
vol verhalen zit over zijn werk bij WML, Roy 
van de Lest (28) steevast over te halen om 

eens een dag mee te lopen. Om er maar van 
af te zijn,  zegde hij toe. Dat beviel zo goed 
dat hij de koeltechniek inruilde voor het 
water. “Je hebt eigenlijk geen idee wat zo’n 
drinkwaterbedrijf doet. En wat het werk als 
distributiemonteur inhoudt. Nee, geen enkel 
schoolkind zal bedenken dat-ie juist dát wil 
worden.” 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
In de techniek kun je op veel plekken 
terecht. Hij koos voor de goede arbeids-
voorwaarden, de goede CAO, het toekomst-
perspectief. “Ga ik hier mijn pensioen 
halen? Zeker weten! Die variatie in werk 
is ook zo groot. In de saneringspool werk 
ik op wisselende locaties, het verschil in 
de  bodemgesteldheid in Noord of Zuid is 
enorm. Een voorbeeld: rondom Venlo, vlak-
bij de Maas, kan het gat dat je net hebt ge-
graven om een leiding te vervangen of een 
lek te zoeken meteen weer inzakken. Kun je 
weer opnieuw beginnen,” grinnikt hij.

Voor Rob Opdenakker (32), opgeleid in 
autotechniek, was de spanning er bij de 
bandenspecialist waar hij werkte wel af. 
Probeer het eens bij WML, suggereerde zijn 
schoonvader die er zelf al 30 jaar in dienst 
is. Want het is er allemaal zo goed geregeld. 
En daar mankeerde het bij zijn oude werk-
gever nogal aan. “Verouderde werkbussen, 
gereedschap waar van alles aan mankeert. 
Terwijl je juist op je spullen moet kunnen 
vertrouwen. Dat is bij WML allemaal prima 
in orde. Net als je pensioen, je loon.” 
Nee, hij ziet er niet tegenop om aan de op-
leiding te beginnen. “Je moet blijven leren. 
Mijn schoonvader leert ook nog steeds. Het 
is een uitdaging die ik met beide handen 
aangrijp. Met vier handen zelfs! Kennis is 
nodig, anders gebeuren er ongelukken.” 
Hij heeft het idee bij WML wel zijn pensioen 
te kunnen halen. Sinds een paar jaar heeft 
hij een relatie en ze denken aan kinderen. 
WML geeft vastigheid. “Ik wil mijn gezin een 
goede toekomst kunnen geven.”>   
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klus zo ge-
klaard, soms 
zit het tegen 
en soms zit 
álles tegen’
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ROY VAN DE LEST  
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dan moet 
je kunnen 
 improviseren’
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best leergierig 
ben. Dat motiveert’
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IMPROVISEREN
Rufus Driessen (31) voldoet als enige van de 
nieuwelingen wel aan alle gewenste kwali-
ficaties. Bij aannemer BAM Infra was hij vijf 
jaar in dienst, volgde er de mbo-opleiding 
en deed er de nodige werkervaring op. Een 
oud-collega die zelf al eerder naar WML 
was overgestapt, wees hem op de vacature. 
Omdat hij op zoek was naar meer variatie, 
stuurde hij zijn cv op en werd prompt aan-
genomen. 
“Bij BAM legde ik vooral nieuwe gaslei-
dingen aan. Bij WML doen we veel repara-
ties, dan moet je kunnen improviseren. Er 
bestaan nu eenmaal geen standaardoplos-
singen. Elke dag gebeurt wel iets nieuws,” 
bevestigt hij, net als zijn andere collega’s. 
“Soms is het druk, vooral als je hard moet 
werken om een lekkage op te lossen. Maar 
die druk is anders dan in de aannemerij, 
waar je zoveel mogelijk productie moet 
draaien.”    

“Ja, er is een tekort aan ons soort mensen. 
Vooral  jonge jongens zijn dan geneigd om 
een werkgever te kiezen die het meeste 
betaalt. Maar kijk ook eens naar andere 
arbeidsvoorwaarden. En de werksfeer. Juist 
dat hier nog zoveel oudere mensen werken, 
zegt veel. Anders waren ze niet zo lang in 
dienst gebleven!”

BRANDWEERMAN
Geen van deze zes had gedacht ooit 
 distributiemonteur bij drinkwaterbedrijf 
WML te zullen worden. Maar ze waarderen 
het werken in de buitenlucht, het werken 
met hun handen, dat geen dag hetzelfde 
is. Allen zijn ook aangetrokken door goede 
loopbaanperspectieven en arbeidsvoor-
waarden. Dat past bij de fase in hun leven. 
Wie een serieuze relatie heeft, aan kinderen 
denkt, wil zijn gezin perspectief kunnen 
bieden. Via via kwamen ze hier terecht en 
zullen op hun beurt ook anderen aanraden 
om eenzelfde stap te zetten. 
“Onze collega’s zijn de beste ambassa-
deurs,” bevestigt Evi Jonkhout. “Zij kunnen 
uit eigen ervaring vertellen hoe  veelzijdig 
hun dagelijks werk is. WML wil een 
 permanente campagne opzetten om perso-
neel te werven. Een soort charmeoffensief 
beginnen met filmpjes op sociale media, 
 reclame op de werkbussen. Geregeld komen 
al basisschoolklassen op bezoek, maar we 
willen ook mbo-scholieren uitnodigen om 
een kijkje te nemen. Omdat nog niemand 
ervan droomt om later distributiemonteur te 
worden. Dat willen we veranderen.”•

RUFUS D
RIESSEN

   

26

Niemand 
droomt ervan 
om later distri-
butiemonteur 
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Dat willen we 
veranderen’

‘
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n het brakwatergetijdengebied 
 Vijfsluizerhaven tussen Schiedam 
en Vlaardingen ligt sinds enkele 

weken een systeem met vangarmen 
dat zwerfafval opvangt en opslaat 
in een drijvende opvangbak. Het 
is een pilot van Rijkswaterstaat. 
Het systeem met de naam Catchy 
is de  Nederlandse versie van de 
 beroemde plasticvangsystemen van 
Boyan Slat. 
Catchy is ontwikkeld door het bedrijf 
 Allseas. Dat heeft het systeem zo 
ontworpen dat het zowel zwerfafval 
op water, als vuil onder water, voor-
namelijk plastic, kan opvangen. Met 
twee drijvende armen wordt het vuil 
onder invloed van stroming en wind 
opvangen.  
De armen zijn aan de onderkant 
 voorzien van doeken. Het drijvende 
frame zit vast aan palen waardoor 
het in verticale richting met het getij 
kan meebewegen. De opvangbak 
wordt met een kraanwagen geleegd.
De pilot duurt een jaar en is on-
derdeel van het beleidsprogramma 

microplastics van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Het 
programma behelst diverse maat-
regelen, waarvan het testen van 
vangsystemen in rivieren er een is.
Voor de proef heeft Rijkswaterstaat 
het KRW-project Vijfsluizerhaven 
 uitgekozen, omdat door de  werking 
van eb en vloed – samen met harde 
wind uit het Zuidwesten – veel 
drijvend zwerfafval naar deze loca tie 
én het achterliggende natuur gebied 
wordt gedreven. Ten noorden van de 
haven ligt een beschermd natuur-
gebied met zeehonden, zeevogels en 
vissen. 
Het systeem moet het zwerfafval 
opvangen en zo voorkomen dat het 
naar het natuurgebied en de Noord-
zee stroomt. Naast vangen van afval, 
moet het geruimde vuil worden 
geanalyseerd. Dat moet leiden tot 
aanbevelingen voor duurzame en 
kosteneffectieve verwerkingsmoge-
lijkheden. De verwachting is dat 
de resul taten in juni 2021 worden 
gepresenteerd.

I

CATCHY VANGT VUIL 
IN VIJFSLUIZERHAVEN  
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

Hoogstandje  

OH
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Als we onze delta leefbaar willen houden is verbeteren niet voldoende, we moeten 
echt vernieuwen. Dat is de korte versie van de conclusie van de gezamenlijke 
strategische toekomstverkenning, die Hoogheemraadschap van Rijnland en 

ALS JE KERNTAAK 
WATER IS, HOE 
VER GA JE DAN 
MEE IN ANDERE 
TRANSITIES?’

‘

‘WE MOETEN ALS W ATERSECTOR MEER EN 
SNEL UIT ONZE   BUBBEL TREDEN’

PODIUM
drinkwaterbedrijf Dunea een jaar geleden presenteerden, op een symposium over de 
groeiende waarde van water. Er is beweging, maar er mag wel een stapje bovenop, 
vindt Willemijn Bouland-Oosterwijk, corporate strateeg bij Dunea.

COÖRDINATIE: MIRJAM JOCHEMSEN

n die toekomstverkenning con-
stateren we dat er een transitie 
gaande is in het watermanage-

ment, door  klimaatverandering, 
droogte, een veranderende samen-
leving en  digitalisering. Ook zien we 
dat water een belangrijke rol speelt 
(‘enabler’) in andere transities: de 
 energietransitie, circulaire econo-
mie, kringlooplandbouw en klimaat-
adaptatie. Water wordt daardoor 
 belangrijker: de waarde van water 
groeit. Deze transities en de groei-
ende waarde van water vragen een 
andere manier van werken van orga-
nisaties in de watersector.
Met het symposium startten we een 
beweging: value4water. Een beweging 
van verbreden en opschalen, wend-
baarder en ondernemender worden 
en echt versnellen. En dat was niet 
alleen een oproep aan onszelf maar 
ook aan alle waterorganisaties en 
bedrijven om Rijnland en Dunea heen. 
Zijn we als watersector al voldoende 
in beweging? En zijn we al  voldoende 
in staat te versnellen en wendbaar-
der te worden? Dat is bepalend 
voor het succesvol interesseren van 
 innovatieve en commerciële bedrij-
ven en  start-ups buiten onze eigen 
waterbubbel.

ER IS WEL BEWEGING IN HET 
 DENKEN
Ook nu, in deze tijden corona en van 
droogte en hevige langdurige buien, 
staan naar mijn mening de conclusies 
van het onderzoek nog steeds als een 
huis. Sterker nog, ze worden alleen 
maar verder onderstreept: de waarde 
van water voor gezondheid staat op-
nieuw op de kaart en door de droogte 
is ook waterschaarste weer onder-
werp van gesprek en van menige 
discussie in de media. Daarmee komt 
ook de beweging voor de watertran-
sitie langzaam op gang. 
In onder meer dagblad Trouw spra-
ken waterschappen en drinkwater-
bedrijven samen uit dat het anders 
moet, juist nu. De WUR maakte 
een prachtig positief beeld van hoe 
 Nederland eruit zou kunnen zien in de 
toekomst. Bij ons in de regio startte 
ik met collega- waterprofessionals 
van onder andere de Hoogheemraad-
schappen van Delfland en van Rijn-
land en adviesbureau VanWaarde, de 
Zoetwateralliantie. Doel is om kennis 
te delen over hoe het anders kan en 
om met elkaar te blijven nadenken 
over de verre toekomst, ook als je het 
druk hebt met activiteiten die morgen 
af moeten.

Een ander teken van beweging is 
dat overal binnen de watersector 
 discussies gaande zijn over wat nu 
 eigenlijk je kerntaak is en over op-
gavegericht werken. In die discussies 
gaat het om de vraag: als je kerntaak 
water is, hoe ver ga je dan mee in 
andere transities? Hoe ver reikt je 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid? Ga je  energie leveren als dat in 
water zit? Deze voorbeelden laten zien 
dat de beweging vanuit steeds meer 
verschillende hoeken komt en daar-
door een zichzelf versterkend effect 
heeft.
Ik zie ook nieuwe initiatieven  groeien: 
op de projectlocatie Valkenburg 
tekenden vijf partijen een intentie-
overeenkomst om de waarde van 
water anders te benutten. Het nieuw 
te bouwen dorp krijgt innovatieve 
duurzame systemen voor verwarming 
en sanitatie (zie kader – red.). Een 
ander voorbeeld: met een aantal grote 
afnemers doen Dunea en Rijnland nu 
samen waterscans om te kijken of we 
water samen niet slimmer en zuiniger 
kunnen inzetten.

NIEUWE PARTNERS VERLEIDEN
Al deze voorbeelden zijn voorzichtige 
bewijzen voor het ontstaan van de 

gewenste en noodzakelijke beweging, 
maar lang niet altijd zo snel als ik zou 
willen. En zeker nog lang niet altijd 
met de nieuwe verfrissende innove-
rende partijen die we zoeken en nodig 
hebben.
Hoe krijgen we deze partijen dan wel 
zover dat ze in de stijgende waarde 
van water een uitdaging zien die voor 
hen ook (bedrijfseconomische) waarde 
oplevert? Daarvoor moeten we als 
watersector nog meer uit onze eigen 
bubbel. Het is hoog tijd om nog meer 
uitwisselingen te organiseren met 
bestaande netwerken, initiatieven te 
versterken en leerervaringen (van 
bestaande initiatieven en eigen expe-
rimenten) te delen. 
En natuurlijk moeten we experimen-
ten stimuleren die op het grensvlak 
van de watertransitie en andere 
 transities liggen en die de potentie 
hebben om een flinke stap voorwaarts 
te zetten richting een toekomst-
bestendig (West-)Nederland. Ik heb 
goede hoop dat we daarmee ook 
 buiten onze waterbubbel de  juiste 
partijen treffen om de uitdaging 
samen aan te gaan. Vraag blijft: wie 
durft er mee te doen? Want alleen 
samen houden we onze delta ook in 
de toekomst leefbaar.•

I

Reageren? Ga naar 
H2O Online/Podium

Willemijn Bouland-
Oosterwijk, 
corporate strateeg  
bij Dunea

Het visierapport 
‘Waterbedrijven van de 
toekomst’ is te vinden op 
www. value4water.nl
Informatie over de   
warmte- en 
sanitatiesystemen 
in Valkenburg: 
bouwenuitvoering.nl
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ie gebukt gaat onder 
 Corona, reorganisaties en/
of andere onzekerheid: zet 

u schrap, het is nog niet voorbij. 
2020-2021 wordt een bewogen 
jaar. We naderen het einde van de 
kabinetsperiode (cyclus 4 jaar), het 
nationaal waterplan (cyclus 6 jaar), 
het bestuurs akkoord water (cyclus 
8 jaar) en het derde dijkverster-
kings¬programma (cyclus 12 jaar). 
Dit is te zien als een hoop gedoe 
en onzekerheid, maar ook als een 
kans voor structurele veranderin-
gen (vooral voor diegenen onder ons 
die makkelijk praten hebben, zoals 
ikzelf). Om het denken te verruimen 
geef ik hier drie grote ideeën.

Idee 1: het woord soberheid ver-
dwijnt uit de Waterwet, te vervangen 
door natuur en ruimtelijke kwaliteit, 
met gezondheid als nieuw argu-
ment. Dit wordt bekostigd door de 
‘klassieke’ utilitaire investeringen 
een tikkeltje te vertragen en door 
een nieuwe waternatuurheffing 
(naast de watersysteemheffing, 
 zuiveringsheffing en verontreini-
gingsheffing). De communicatie 
hierover aan de ingezetenen is dan 
ook een aanleiding om het belang 
van water voor natuur en gezond-
heid uit te leggen aan de Neder-
landse bevolking.

Idee 2: het Delta-
programma wordt 
waarachtig inte-
graal. Het Delta-
programma heeft 
een waardevolle regierol maar 
gebruikt deze rol voor het verbin-
den van overheden en veel minder 
voor het verbinden van sectoren. 
De sectoren waterveiligheid en 
water¬beschikbaarheid (wel in het 
Delta¬programma) hebben vele 
inhoudelijke raakvlakken met de 
sectoren water¬kwaliteit, water-
natuur en waterwegen (niet in het 
Deltaprogramma). 

De regie voeren over deze sectoren 
is een verfrissende en zelfs logische 
stap en zal de ruim 10 jaar lange re-
gie-ervaring van het Deltaprogram-
ma uitnutten en verder verdiepen. 
Een eerste stap is om systematisch 
in kaart te brengen hoe en waar de 
sectoren elkaar inhoudelijk raken, 
en vervolgens welke innovatieve 
financieringsvormen (de bottleneck 
voor integraliteit) niet alleen zullen 
leiden tot hoogwaardigere water-
systemen, maar ook tot kosten-
reductie door slimme synergie.

Idee 3: de waterschappen en 
Rijks¬waterstaat voeren een interne 
CO2-belasting en emissiehandel in 

op de eigen activiteiten. Dit versnelt 
het werk dat al is ingezet aan emis-
siemonitoring en emissiereductie 
en geeft een voorbeeld aan andere 
Nederlandse overheden en aan de 
rest van de wereld.

Er zijn allerlei argumenten  tégen 
deze ideeën. Er zijn ook vele 
argumenten vóór. Ik sluit af met 
een argument voor alle drie. Als 
de huidige grote programma’s 
rustig doorlopen, zie ik niet welk 
programma iets gaat opleveren dat 
kan tippen aan iconische projecten 
zoals Nevengeul Lent, Ontpoldering 
Noordwaard of de Maeslantkering. 
Deze projecten waren speerpunten 
van grotere programma’s en visies 
die in zichzelf ook vernieuwend wa-
ren. We zijn het inmiddels vergeten, 
maar ook deze projecten hebben 
weerstand gekend. Maar ze gingen 
door en bereikten de hele wereld. 

Ties Rijcken is innovator en publicist

DRIE IDEEËN 
VOOR EEN NIEUW 
DECENNIUM  

W 
Welk van de nu lopende 
programma’s gaat een 
iconisch project opleveren?
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e helft van onze leden ziet 
nauwelijks terugloop in omzet”, 
constateert directeur Ignaz 
Worm van ENVAQUA. “Zij werken 
voornamelijk in de publieke sec-
tor voor waterschappen, drink-

waterbedrijven, zorginstellingen en ge-
meenten. Daar is vrijwel niets afgeschaald. 
Vitale diensten moeten in de lucht blijven. 
Vaak hebben bedrijven wel een NOW-aan-
vraag voorbereid, maar uiteindelijk niet 
ingediend.” 
ENVAQUA is de brancheorganisatie van be-
drijven in milieu- en watertechnologie. Een 
derde van de ruim honderd leden houdt zich 
bezig met legionella-preventie. “Wij hebben 
er bij gemeenten en instellingen op aan-
gedrongen legionella-inspecties onverkort 
doorgang te laten vinden. De inspecteurs 
konden gelukkig al snel weer overal binnen. 
Niemand wil een tweede gezondheidscrisis 
op zijn geweten hebben.” 
“We zien wel teruggang bij bedrijven die 
veel werk halen uit sterk getroffen private 
sectoren als horeca, recreatie en toerisme. 
Daar werden projecten stilgezet, doorge-
schoven of geschrapt. Dan kan de omzet 
ineens kelderen. Dit onderstreept hoe be-
langrijk het is om je niet eenzijdig met één 
product op één sector te richten.” 

Rake klappen 
In april, mei en juni heeft WaterCoalitie NL 
een enquête gehouden onder 45 bedrijven 

die samen een dwarsdoorsnede vormen van 
de Nederlandse watertechnologiesector. 
Gemiddeld waren er dertig respondenten. 
In juni is het beeld duidelijk positiever dan 
in april en mei. Driekwart van de bedrijven 
heeft weer voldoende werk, de liquiditeit 
is op orde en het omzetverlies beperkt 
zich in de meeste gevallen tot 10 procent 
of  minder. Verder is de toelevering van 
goederen en grondstoffen bijna op het oude 
niveau. De vacaturestop wordt hier en daar 
alweer losgelaten. 
“Goed om regelmatig de thermometer 
in de sector te steken”, zegt Hein Molen-
kamp, directeur van Water Alliance. 
“De trend is positief, maar toch vind ik 
het lastig om  ‘generieke’ uitspraken te 
doen. Het mkb in de watertechnologie is 
een divers  gezelschap: van startups tot 
honderd jaar oude  familiebedrijven. Van 
 exportkampioenen tot bedrijven met enkel 
de thuismarkt. Als het gemiddeld goed 
gaat, kunnen nichespelers nog wel rake 
klappen krijgen.”
“In onze sector hebben projecten een lange 
doorlooptijd, soms wel jaren. Medewerkers 
kunnen thuis achter hun laptop verdergaan 
met engineering en projectvoorbereiding. 
Wel is acquisitie veel moeilijker  geworden. 
Klanten hebben nu even iets anders 
aan hun hoofd. Het effect van minder 
 opdrachten blijkt vaak pas in de werkvoor-
raad voor de rest van 2020 en 2021. De 
crisis kan nog lang na-ijlen.”>

“D

Grosso modo lijkt de schade mee te vallen. Bedrijven in de watertech-
nologie worden weliswaar geraakt door de coronacrisis, maar blijken 
ook bijzonder veerkrachtig. Echter, het is allesbehalve over. Hoe groot 
is het na-ijleffect in de orderportefeuilles? Vaststaat wel dat het oude 
normaal niet terugkeert. Corona ‘jaagt innovaties aan’ die verrassend 
snel worden omarmd.  

WATERTECHSECTOR 
OPMERKELIJK 
IMMUUN VOOR 
CORONACRISIS     
TEKST HANS OERLEMANS | BEELD ISTOCKPHOTO E.A.

CIgnaz Worm  

Hein Molenkamp

Bianca Nijhof  
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Corona heeft een duidelijke 
watercomponent. De hele wereld 
wordt er nog eens aan herinnerd 
hoe belangrijk hygiëne is’

‘



reld monitoren en bijsturen. Sensoren 
en satellieten leveren de benodigde 
data. Zeker als je mensen ter plekke 
goed opleidt, hoef je er minder vaak 
heen.”    

Hybride werken
Reguliere taken vallen goed online te 
doen, maar op sleutelmomenten blijft 
face-to-face contact essentieel zoals 
bij contractbesprekingen, zwaar-
wegende beslissingen of de start van 
nieuwe projecten. Nijhof: “Lichaams-
taal, nuances in de stem of subtiele 
gezichtsuitdrukkingen vallen online 
vaak grotendeels weg, zeker als beeld 
en geluid van matige kwaliteit zijn. 
Soms is ook een cursus “beeldbellen” 
aan te bevelen. Daar komt bij dat in 
andere culturen persoonlijk contact 
zwaarder weegt dan bij ons zakelijk 
ingestelde Nederlanders.”  
Ignaz Worm merkte na een tijd de 
nadelen van de snelle switch naar 
fulltime digitaal werken. “Ik had het 
gevoel mijn scherpte kwijt te raken. 
Collega’s en verandering van om-
geving geven energie en helpen om 
op nieuwe ideeën te komen. Ik vond 
het geweldig om weer met mijn team 
bij elkaar te komen in Zoetermeer. 
We gaan naar hybride werkvormen. 
Digitaal wat digitaal kan en fysiek 
als het een meerwaarde heeft zoals 
 regelmatig een middag quality time 
met collega’s.”•

36

Directeur Bianca Nijhof van NWP 
(Netherlands Water Partnership) ziet 
dat internationale projecten tijdelijk 
zijn stopgezet, maar verwacht niet 
dat omzet definitief verloren gaat. 
 “Integendeel, corona heeft een duide-
lijke watercomponent. De hele wereld 
wordt er nog eens aan herinnerd hoe 
belangrijk hygiëne is. Watertechnolo-
gie is geen luxe, maar een basisvoor-
waarde voor de volksgezondheid.”
“Het is nu een stuk ingewikkelder om 
onze sector internationaal te pre-
senteren. Voor succesvolle acquisi-
tie was het vanzelfsprekend om ter 
plekke aanwezig te zijn en partners 
te ontmoeten. Dat is al maanden 
onmogelijk. Wij zouden in augustus 
het  Nederlands paviljoen organi-
seren tijdens World Water Week in 
 Stockholm. Een jaarlijks hoogtepunt 
voor de waterwereld. Daar hebben we 
nu digitaal aan deelgenomen.” 
“Nederlandse diplomatieke posten 
zijn van grote waarde gebleken om 
toch contacten te onderhouden. Een 
missie naar Mexico werd afgeblazen, 
maar de geplande matchmaking 
hebben we samen met de ambassade 
digitaal georganiseerd. Ook bieden 
we samen met zeven ambassades in 
Zuid-Amerika een serie webinars aan. 
Het eerste trok meteen al 320 deel-
nemers.”  

Nul vlieguren
Hein Molenkamp zou ook dit jaar heel 
wat vlieguren hebben gemaakt op weg 
naar beurzen, matchmaking-events 
of als deelnemer aan handelsreizen 
samen met het Nederlands bedrijfs-
leven. Hij is actief in het netwerk 
van internationale Water Tech Hubs 
(Singapore, Israël, VS, Zuid-Korea, 

China). “Begin maart maakten we 
allemaal een keiharde landing. Eerlijk 
gezegd voelde het ook wel als een 
zegen om even niet de wereld over te 
hoeven jakkeren. Dan blijkt er ineens 
heel veel meer online te kunnen. Elke 
crisis jaagt innovaties aan. Nu blijkt 
digitalisering het traditionele kantoor 
zowat overbodig te maken. Het is niet 
van belang waar je zit, maar wat je 
doet.” 
“Ik spreek digitaal meer internatio-
nale relaties dan ooit. Hoewel we 
niet reizen, is de wereld toch kleiner 

geworden. Een partner in Canada is 
net zo dichtbij als voorheen de collega 
tegenover je. Ook het koppelen van 
Nederlandse bedrijven aan potentiële 
klanten gaat door, zoals recent nog 
tijdens een sessie voor de Italiaanse 
markt. Lastig zijn soms de tijdzones. 
Als de een wakker wordt, gaat de 
ander naar bed.” 
Molenkamp ziet ook dat het online 
managen van projecten een boost 
heeft gekregen. “Bedrijven kunnen 
steeds beter vanuit hun vestiging in 
Nederland systemen elders in de we-

37

Al tien jaar noteert LG Sonic uit Zoetermeer 
onafgebroken groeicijfers. Dit jaar is alles 
anders. Corona heeft projecten abrupt on-
derbroken en verdere internationale expan-
sie ernstig belemmerd. LG Sonic is een grote 
speler in een nichemarkt met een unieke 
techniek om algen te bestrijden in grote 
wateroppervlakten (meren, lagunes, drink-
waterbassins). Ultrasoon geluid  vernietigt 
de algen en voorkomt nieuwe aanwas. De 
hardware bestaat uit boeien die werken op 
zonne-energie.
LG Sonic heeft dertig medewerkers, wereld-
wijd drie nevenvestigingen en exporteert 
naar 96 landen. CEO Yousef Yousef blikt 
terug: “Vanaf begin maart moest het ene na 
het andere project worden stilgelegd. Eerst 
in Europa, later in de VS, Zuid-Amerika en 
elders. We konden nergens meer heen om 
systemen te installeren. De omzet dook naar 
beneden. Door een buffer uit de goede jaren 

blijven we overeind en dankzij de NOW-  
regeling kunnen alle vaste medewerkers in 
dienst blijven.”

Zelfbouwpakket
Veel reguliere activiteiten liggen stil, maar 
het team LG Sonic zit allesbehalve stil.  
“Ik wil voorkomen dat dit een verloren jaar 
wordt. We hebben ons gefocust op wat nog 
wel te beïnvloeden is en dat is innovatie. Alle 
processen zijn doorgelicht en de productie-
afdeling werkt aan nieuwe concepten die 
klaar zijn voor de markt als de agenda’s bij 
onze klanten weer open gaan. Ook hebben 
we handleidingen bij producten herschre-
ven, zodat klanten zelf systemen kunnen 
installeren. Dat blijkt goed te werken. We 
zullen in de toekomst producten meer als 
‘zelfbouwpakket’ aanbieden met digitale 
ondersteuning.”

CORONACRISIS    

De crisis kan nog 
lang na-ijlen’

‘
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Yousef Yousef 
LG SONIC INNOVEERT ZICH UIT 
DE CRISIS

Geen NOW of betaald verlof voor de 
veertig medewerkers van HydroLogic 
uit Amersfoort. Ze hebben sinds maart 
op volle kracht doorgewerkt. Weliswaar 
vanuit huis maar dat gaat verrassend 
goed, zegt directeur  Leanne Reichard. 
“Zeker in Nederland zijn alle  projecten 
doorgegaan en komen er nieuwe 
klussen bij. We hebben veel expertise 
in huis rond droogte en verzilting. Daar 
is óók een crisis gaande. Belangrijkste 
opdrachtgevers zijn waterschappen en 
Rijkswaterstaat.”
Sinds vijf jaar is HydroLogic interna-
tionaal actief. Op vier continenten en 
in twaalf landen werken waterbeheer-
ders met Hydro Net, een informatie- en 
adviessysteem. “Niet overal hadden 
onze klanten thuis hun digitale systemen 
meteen op orde. Dat leidde tot enige 
vertraging. Maar thuiswerken gaat nu 
overal steeds beter. Sinds juni trekken 
de internationale contacten duidelijk 
weer aan.”
“Het plan was in 2020 een flinke groei-
spurt te maken in het buitenland. Die 
ambitie is inmiddels bijgesteld.  

Om compleet nieuwe klanten binnen te 
halen moet je eerst een relatie opbou-
wen. Persoonlijk contact is en blijft dan 
essentieel. Ik denk dat 2020 een jaar 
wordt van lichte groei.”

Zonder te vliegen
HydroLogic heeft vol ingezet op het 
 gebruik van digitale tools bij het 
 onderhouden van klantrelaties. “Het is 
prachtig om te zien hoe bij een training 
klanten uit diverse landen virtueel 
aanschuiven. Ze trekken er een uurtje 
voor uit en zijn na afloop een stuk wijzer. 
Zonder eerst uren te hoeven reizen naar 
een leslocatie.” 
“We hebben een webinar-pakket aan-
geschaft om digitale meetings op hoog 
niveau te kunnen aanbieden. Met een 
internationaal webinar bereiken we nu 
meer relaties en potentiële klanten dan 
met een paar dagen ter plekke rond-
reizen. Zonder te vliegen kom je ook 
ver. Voor een bedrijf dat duurzaam en 
efficiënt wil opereren, is dit een mooie 
ontwikkeling.”

Leanne Reichard 

HYDROLOGIC: WEL HINDER, 
GEEN OMZETVERLIES

De algenbestrijder MPC-Buoy van LG Sonic

Controlroom van Hydrologic

(Advertentie)
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Warmte produceren met een damwand

Met een damwand kun je ook warmte genere-
ren. Deze Duitse innovatie wordt getest in een 
praktijkopstelling langs de Delftse Schie in  
De Zweth, een buurtschap bij Delft.

Het idee is dat door warmtewisselaars in de kade 
aan te brengen warmte kan worden gewonnen uit 
het langsstromende water en de bodem. Hierdoor 
hoeft niet naar een bron te worden geboord of een 
warmtewisselaar in een rivier of kanaal te worden 
geplaatst. Uit een in opdracht van de Topsector 
Energie verrichte haalbaarheidsstudie blijkt dat 
het toevoegen van de energiefunctie geen nadelig 
gevolg heeft voor de grondkerende werking van de 
damwand. 
De damwanden van de Duitse innovatie worden 
door het Almeerse bedrijf Gooimeer bewerkt en 
geleverd. De stalen damwand verzamelt de in 
water aanwezige energie, die vervolgens naar 
een warmtepomp wordt geleid. De pomp zet 
de energie om in warmte in de winter of koelte 
in de zomer. Het is een gesloten systeem, legt 
Patrick Stoelhorst van Gooimeer uit. “Er wordt 
geen warmte maar alleen energie onttrokken aan 
grond- en oppervlaktewater.”
Een speciale vloeistof van vier à vijf graden 
wordt vanuit de warmtepomp door de installatie 
gepompt en gaat langs de damwanden de grond 
in. De bodem heeft een temperatuur van onge-
veer negen graden. Het temperatuurverschil is 
voldoende om het hele systeem draaiende te 

houden. “De warmtepomp zet de energie om in 
gebruikswarmte voor bijvoorbeeld vloerverwar-
ming of tapwater. Dit wordt lage temperatuur-
verwarming genoemd.”
In Duitsland lopen al twee vergelijkbare  projecten, 
in De Zweth wordt het systeem een jaar lang 
uitvoerig getest. “Er zijn verschillende proef-
opstellingen. Wij spelen onder andere met het 
aantal collectoren per damwand. Levert bijvoor-
beeld twee collectoren een verdubbeling van de 
opbrengst op ten opzichte van een damwand met 
één collector? Of is het energetisch rendement 
dan slechts 50 procent groter omdat de collec-
toren in hetzelfde invloedgebied zitten?”
Bij de pilot werken geotechnisch adviesbureau 
CRUX Engineering, Groep Duurzame Energie, 
Gooimeer en de technische universiteiten van 
Delft en Eindhoven samen. De provincie Zuid- 
Holland en het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat dragen financieel bij, onder meer via 
de subsidieregeling Topsector Energiestudies.

Vinding TU Delft benut energiewaarde 
van ammonium
Onderzoekers aan de Technische Universiteit 
Delft hebben een nieuwe fysisch-chemische 
methode ontwikkeld om ammoniak uit con-
centraatstromen om te zetten in elektrische 
stroom, hoogwaardige warmte, stikstofgas 
en water. Dit levert grote voordelen op voor 
toepassing binnen de rioolwaterzuivering: het 
energieverbruik om stikstof te verwijderen 
wordt drastisch verlaagd en het sterke broei-
kasgas distikstofoxide (N2O) komt niet vrij.

Hergebruik en benutten van de energiewaarde 
van ammonium, daar gaat om, zegt Jules van 
Lier, hoogleraar Wastewater Treatment/Environ-
mental Engineering aan de TU Delft. 
“Het ammonium in geconcentreerde afvalwater-
stromen, zoals slib rejectiewater, wordt met 
behulp van een slim bedreven elektrodialyse 
(ED) en een na-geschakelde bipolaire membraan 
(BPM) ED opgewerkt naar een mooie ammoniak-
stroom. Deze stroom kan voor meerdere doelen 
worden gebruikt. Denk hierbij aan de productie 
van meststoffen of bulkchemicaliën of inderdaad 
als energiebron om er elektrische stroom uit te 
maken. De vinding is voor de waterschappen in-
teressant voor toepassing in de grondstoffabriek 

en in nieuwe sanitatieconcepten.”
De TU Delft is bezig met opschaling en zoekt 
samenwerking met waterschappen. Van Lier: 
“Waternet en Waterschapsbedrijf Limburg 
zien de potentiële voordelen van deze nieuwe 
 methoden”, vertelt Van Lier. “Naast efficiënte 
 behandeling van slibrejectiewater in conventio-
nele zuiveringen kan dit wel eens een grote 
sprong voorwaarts betekenen voor decentrale 
sanitatieprojecten”.
“In de nieuwe Amsterdamse stadswijk Strand-
eiland zal zwart water (toiletwater, red.) en grijs 
water (het overige water uit woningen en andere 
gebouwen, red.) gescheiden worden afgevoerd. 
Het zwarte water gaat naar een decentrale 
waterzuiveringsinstallatie. Met onze vinding kan 
nu veel efficiënter stikstof worden verwijderd en 
teruggewonnen als grond- of brandstof.”
De TU Delft is ook met een aantal bedrijven 
in gesprek over de toepassing van de nieuwe 
methode. Met Nijhuis Industries is een project 
gestart met het accent op het terugwinnen van 
zwavelzuur en met Lenntech wordt samen-
gewerkt in testen om ammoniak uit mest te 
verwijderen.

Kristallen zetten 
zout water snel om 
in drinkwater

Een internationaal weten-
schappelijk team onder 
leiding van de Monash 
 University in Australië 
heeft energiezuinige 
technologie ontwikkeld 
waarmee brak water en 
zeewater binnen een half 
uur gezuiverd kan worden 
tot drinkwater. Met behulp 
van ‘metal-organic frame-
works’ en zonlicht worden 
zoutdeeltjes uit het water 
gehaald.

Volgens de onderzoekers 
zijn aan het nieuwe  procedé 
duidelijke voordelen ver-
bonden ten opzichte van 
huidige ontziltingstechnie-
ken als omgekeerde 
osmose. De technologie 
verbruikt relatief weinig 
energie en er zijn geen 
chemicaliën nodig. Ook zijn 
de kosten laag.
Het gaat om een op adsorp-
tie gebaseerd proces.  
Er wordt gebruikgemaakt 
van lichtgevoelige ‘metal- 
organic frameworks’ 
(MOFs), die moleculair 
zeven. Deze roostervor-
mige kristallen zijn zeer 
poreus en erg geschikt om 
zoutdeeltjes uit water op te 
zuigen. 
De geadsorbeerde  zouten 
worden uit het MOF ver-
wijderd door middel van 
blootstelling aan zonlicht. 
Na vier minuten kan het 
MOF dan opnieuw worden 
gebruikt. Tijdens het onder-
zoek bleek het op deze 
 manier mogelijk om dage-
lijks 139,5 liter drinkwater 
per kilo van MOF te pro-
duceren, waarbij het zoute 
water afkomstig was uit een 
rivier, meer of aquifer.

Danone hergebruikt 
75 procent van het 
proceswater

Op de productielocatie in 
het Belgische Rotselaar 
gaat zuivelconcern Danone 
tot 75 procent van het 
proceswater hergebruiken. 
Gevolg is dat de producent 
veel minder grondwater 
oppompt.

Het proces bestaat uit twee 
stappen. Eerst worden alle 
mogelijke vaste deeltjes 
verwijderd door middel van 
ultrafiltratie. Vervolgens 
worden alle mineralen en 
micro-organismen verwij-
derd met de omgekeerde 
osmosetechniek. “Na deze 
stap is het water opnieuw 
van drinkwaterkwaliteit en 
kan het worden herge-
bruikt, in een oneindige 
cyclus, om de verschillende 
fases van het productiepro-
ces te reinigen, een proces 
dat in principe veel water 
verbruikt”, zegt Jurgen 
Berckmans, directeur van 
de productiesite, tegen de 
Belgische nieuwssite HLN.
De fabriek in Rotselaar, 
waar wekelijks 30 miljoen 
flesjes en 4 miljoen potjes 
yoghurt worden gepro-
duceerd, is wereldwijd de 
eerste van Danone met 
deze innovatie. Het concern 
investeert 2 miljoen euro. 
Danone levert een deel van 
het gezuiverde water aan 
boeren in de omgeving voor 
irrigatie van hun land.
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Weergave van de werking van de damwand 
Niels van Linden heeft als promovendus 

de nieuwe methode uitvoerig onderzocht

Binnenaanzicht energiedamwand
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Actualisatie praktijkcodes drinkwater
Waterbedrijven gebruiken praktijkcodes als handvatten voor 
een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Het 
Platform Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat deze documenten 
structureel worden geactualiseerd. Medewerkers van water-
bedrijven en ook andere geïnteresseerden hebben via een vrij 
toegankelijke website toegang tot de documenten, die worden 
aangeduid als ‘Praktijkcode Drinkwater’. Zo kunnen de bedrijven 
deze ‘PCD’s’ in hun eigen werk gebruiken en ook bijdragen aan 
het actueel houden ervan. 

Eind mei 2020 is een tweetal nieuwe praktijkcodes vastgesteld en 
beschikbaar gekomen:
• ‘De toepassing van leidingmaterialen in met organische stoffen 

verontreinigde bodems; Permeatie’ (PCD 5:2020) 
Het gaat om de vijfde editie van deze praktijkcode. Behalve 
een redactionele slag en reguliere actualisatie is een aantal 
inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vierde 
editie. De risicogrenswaarden volgens de PCD 5:2017 waren af-
geleid op basis van de gemiddelde concentratie over één etmaal 
en niet op basis van de maximale (piek)concentratie na 8 uur 
stagnatie. In de nieuwe editie zijn tevens risicogrenswaarden op 
basis van deze ‘piekconcentratie’ opgenomen. Voor wat betreft 
leidingen van polyetheen waren uitsluitend de materialen PE 40 
en PE 80 in de praktijkcode beschreven.  
Een literatuuronderzoek naar de eigenschappen van PE 100 
heeft geen voor permeatie bruikbare gegevens opgeleverd, wat 
in deze praktijkcode is beschreven. Er zijn literatuurgegevens 
verwerkt over synergetische effecten op de permeatie in het 
geval bij een bodemverontreiniging sprake blijkt te zijn van 
meerdere stoffen. De praktijkcode is ook uitgebreid met enkele 

‘nieuwe’ organische stoffen in verband met permeatie. Ten 
slotte wordt in deze vijfde editie ingegaan op bodemverontreini-
gingen met benzeen als gevolg van langdurige gaslekken en de 
invloed daarvan op de permeatie van drinkwaterleidingen.

• ‘Ontzuren van water ten behoeve van de bereiding van drink-
water; Deel 1: Algemeen’ (PCD 14-1:2020) 
Dit is de eerste editie van een praktijkcode op het gebied van 
het ontzuren van water voor de bereiding van drinkwater. Als 
uitgangspunt voor de totstandkoming ervan is vooral gebruik 
gemaakt van enkele Kiwa-Mededelingen, Nederlandse ver-
talingen van Duitse werkbladen op het gebied van ontzuring, 
documenten en praktijkervaringen van drinkwaterbedrijven, en 
van voor ontzuring relevante Kiwa/KWR-onderzoeksrapporten.  
Deze praktijkcode is onderdeel van een serie van in totaal vier 
delen. De drie andere delen zullen in de loop van 2020 worden 
afgerond en hebben betrekking op de zuiveringsstappen voor 
de verwijdering van kooldioxide door middel van  respectievelijk 
(i) beluchting, (ii) filtratie over calciumcarbonaat houdende 
materialen niet zijnde dolomiet en (iii) het doseren van een 
sterke base. Dit document is uitsluitend bedoeld als achter-
grond bij het zuiveringsproces voor het ontzuren van water door 
middel van deze drie zuiveringsstappen. Met name de relevante 
regelgeving en de selectie van een methode komen aan de orde 
in de eerste deel.

‘Praktijkcodes drinkwater’ met de onderliggende documenten zijn 
in te zien via de website www.PraktijkcodesDrinkwater.nl 
Voor meer informatie: Martin Meerkerk van KWR Water Research 
Institute (030) 60 69 591

Biogas uit restwater papierfabriek
Waterschap Rijn en IJssel gaat op rioolwaterzuivering Etten het 
restwater van Papierfabriek Doetinchem apart behandelen. Uit 
het organische materiaal in het restwater wordt biogas opge-
wekt, dat de fabriek weer zelf kan gebruiken.

Het restwater van de fabriek wordt via een afzonderlijke perslei-
ding naar rioolwaterzuiveringsinstallatie Etten gepompt. Daar 
wordt biogas uit het water gewonnen en vervolgens weer via een 
andere leiding teruggebracht.
Papierfabriek Doetinchem, Waterschap Rijn en IJssel en Water-
stromen (dochtermaatschappij van het waterschap die industriële 
waterzuiveringen exploiteert) hebben het concept de afgelopen 
jaren uitgewerkt. Volgens dagelijks bestuurder Antoinet Looman 
van Rijn en IJssel is deze vorm van samenwerking nieuw. Duur-
zaamheid is daarbij de grootste drijfveer. “Als we alleen waren 
uitgegaan van de financiële business case, waren we er nooit aan 
begonnen.”
Het restwater van Papierfabriek Doetinchem bevat veel organi-

sche stof en is met 35 graden vrij warm. Het organische materiaal 
zal apart worden voorgezuiverd met behulp van een methaan-
reactor. Hierbij wordt 750 duizend kubieke meter biogas opgewekt 
dat dan via de biogasleiding teruggaat. Ander in Etten geprodu-
ceerd biogas wordt er nog aan toegevoegd. De papierfabriek ge-
bruikt het biogas in de stoomketels in plaats van aardgas. Ook de 
 warmte in het voorgezuiverde water wordt nuttig hergebruikt om 
de slibgisting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verwarmen.

WATERTECHNIEK
TECHNISCHE INFORMATIE UIT DE WATERSECTOR
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Albers Alligator bv
Nude 37 b 
6702 DK WAGENINGEN

Telefoon 0031 317-419144
E-Mail info@albersalligator.com
Web www.albersalligator.com 

Een degelijke en betrouwbare nieuwe afdekking voor silo’s voor een 
interessante prijs.

OPBOUW 
• Aluminium frame, op maat gemaakt voor elke diameter watersilo. 
• Afhankelijk van de diameter worden verstevigingsringen aangebracht  

om de  krachten op de silo te beperken. 
• Frame wordt ondersteund door een aluminium paal. 
• Afdekking in dicht weefselversterkt doek, grijs type PES/PVC RM 1 of   

in open anti-alg doek, zwart 210 gr/m². 
• Voorzien van mangat om de silo te kunnen betreden. 
• Rondom afgespannen met elastieken.

VOORDELEN 
• Constructie is zeer licht en geeft, door de doordachte opbouw,  een  

geringe belasting op de watersilo. 
• Frame is zeer licht 
• De montage kan snel gebeuren met een gering aantal hulpkrachten. 
• Watersilo is altijd toegankelijk door versterkt mangat in de afdekking. 
• Een betaalbare afdekking

Nieuw ontwerp de Alligator SiloDome

ASV-Services BV
Postbus 138 
8330 AC STEENWIJK

Telefoon +31 (0)521 571 519
E-Mail info@asv-services.nl
Web www.asv-services.nl 

ASV-Services BV
Is onafhankelijk specialist voor verkoop, controle, service en onderhoud van 
 industriële meet- en regelapparatuur. Deze specialisme gaat verder; ASV-Services 
BV is official dealer en servicepartner van enkele belangrijke leveranciers.

Werkzaamheden/ Verhuur
De werkzaamheden van ASV-Services B.V. zijn zeer breed en bestaan uit zowel 
elektrotechnische als mechanische werkzaamheden. Van het reviseren van een 
blower tot het controleren van een flowmeter. 
ASV-Services BV beschikt over een ruime huurvloot van Compressoren/ blowers, 
monsternamekasten, clamp-on flowmeters etc. Direct inzetbaar voor tijdelijke 
projecten. 

ASV-Services B.V. levert:
Periodieke controle van uw industriële meetapparatuur (flow, niveau en analyse), 
onderhoud/ revisie van (Centrifugaal) compressoren en blowers (Siemens/ HV-  
Turbo/ Howden).

Verkoop en dealerschap
Voor ASV-Services B.V. is onderhoud en service (en later verkoop) van centrifugaal 
compressoren en blowers sinds 2007 zeer belangrijk. ASV-Service BV is daarom 
sinds 2019 officieel handels- en servicevertegenwoordiger van Howden voor de 
markt in de Benelux. Voor verschillende industrieën, waaronder waterzuiveringen, 
biedt Howden diverse (custom build) oplossingen.

ASV-Services BV, Totaalpartner voor waterzuivering en industrie

Nelen & Schuurmans B.V.
Zakkendragershof 34-44 
3511 AE UTRECHT

Telefoon 030 233 0200
E-Mail info@nelen-schuurmans.nl
Web nelen-schuurmans.nl 

Er wordt al een tijd geroepen dat watermanagers informatiemanagers zijn. 
Toch zit nog veel data in expert systemen. Deze data silo’s maken het moeilijk 
om echt data gedreven besluiten te nemen. Met het Lizard data warehouse 
versnelt u data gedreven werken door data eenvoudig beschikbaar en gereed 
te maken voor gebruik in analyses, rapportages en dashboards. Bovendien 
is het ontwikkeld met domeinkennis en hierdoor speciaal gericht op onze 
watersector.

Binnen Lizard is inmiddels 17,5 terabyte aan waterdata verzameld door 
200 organisaties in binnen- en buitenland. Met goedkeuring van de eigenaar 
is deze data toegankelijk middels de API van Lizard en via actuele standaarden 
zoals Digitale Delta. Om tot goede besluitvorming te komen moet waterdata 
door organisaties kunnen stromen. Daar blijft Lizard een belangrijke bijdrage 
aan leveren.

Data ook beter door uw organisatie laten stromen? Ga naar www.lizard.net 
voor meer informatie en registreer je ook direct voor het webinar!

Joep Grispen – Directeur IT Nelen & Schuurmans

Data warehouse voor de watersector

sulteq
distributie pompen

 

Sulteq distributie Allweiler BV
Opaalstraat 60 
7554 TS HENGELO OV

Telefoon 088 - 25 88 900
E-Mail info@Sulteq.nl
Web Sulteq.nl 

Sulteq distributie Allweiler is de exclusieve distributeur van Allweiler 
pompen voor de Nederlands markt.
Nieuw in het Allweiler programma is de nieuw ontwikkelde doseerpomp uit  
de AEB serie.

De modulaire opbouw van deze AEB-DE serie maakt het ontwerp eenvoudiger 
zonder direct rekening te houden met het exacte debiet.
De pomp is in 4 bouwgroottes te leveren op dezelfde footprint, waardoor ook 
later in het proces eenvoudig gevarieerd kan worden in het debiet zonder 
aanpassing in het systeem.

Het doseren van vloeistoffen met een hoge viscositeit vereist een
innovatieve wormpomp welke met een hoog rendement, storingsvrij kan 
werken.
Het nieuwe ontwerp zorgt voor een permanente spoeling en koeling van de 
afdichting, hierdoor kan de pomp ook verticaal worden geïnstalleerd zonder 
enig risico op schadelijk drooglopen. 
De zuigbehuizing heeft tevens drie extra aanboringen voor procesaan-
sluitingen.
De meerwaarde van deze AEB-DE serie draagt bij aan een flexibele installatie.

Sulteq distributie Allweiler staat u graag tot dienst in de juiste pompkeuze

Voor service is het zusterbedrijf Sulteq Pompen en Revisie BV de aangewezen 
partner.

De nieuwe ALLWEILER AEB-DE wormverdringerpomp van SULTEQ
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VOORAF | Het werk verandert, maar innovatie gaat door 

Deelname aan beurzen en aan missies in binnen- en buitenland zijn al maanden 
niet aan de orde sinds de uitbraak van Corona. Het accent ligt nu sterk op video-
contacten en die heb ik ook veel. Dat heeft ook zijn voordelen. Je kunt elkaar op 
elk moment bij een kop koffie spreken en het scheelt veel reistijd. Op deze manier 
hou ik contact met onze relaties in binnen- en buitenland. En dat werk gaat gewoon 
door, gelukkig. Zo ben ik onlangs weer benaderd door een Canadees bedrijf dat in 
de Europese Unie de markt op wil. Wellicht een kans op samenwerking met een 
van onze bedrijven? 
Maar het blijft behelpen, op zo’n laptop mis je de emotie. Ergens moet je elkaar weer 
een keer fysiek treffen. Netwerken en zakendoen is elkaar ook in de ogen kijken. En 
ik moet er als netwerkman niet aan denken dat dat niet terug zou keren. 

Maar goed, nu reizen even niet meer kan, is er wel meer tijd voor contacten met de leden. Sinds de versoepeling 
van de lockdown kun je weer op bezoek bij bedrijven, zoals laatst bij Van Remmen in Wijhe. Dat is prima te doen 
en ook prettig, je hoort van de ondernemers zelf hoe het ze vergaat in deze coronatijden en we bespreken de 
 mogelijkheden die zich aandienen. 
De ervaringen zijn enorm divers. Dat blijkt ook uit de peilingen die we als Water Alliance met Envaqua en NWP in 
de afgelopen maanden regelmatig hebben gehouden onder Nederlandse watertechbedrijven. Er is eigenlijk geen 
rode draad te vinden in de uitkomsten. De een mist een deel zijn export, de ander heeft er nauwelijks last van of 
ziet zelfs groei. Dat heeft ook te maken met de niche waarin je als bedrijf actief bent. Als je je richt op een bepaal-
de sector en die markt is stilgevallen, dan heeft dat uiteraard veel impact op je bedrijfsvoering.
Maar wij constateren niet dat de export helemaal weg is. Het hangt ook af van de fase waarin projecten zich 
 bevinden, tussen opdracht en oplevering zit vaak een lange periode. Veel engineeringswerk kan wel vanuit kantoor 
of huis doorgang vinden. Maar als je op locatie moet zijn om een installatie op te bouwen of op te starten in het 
buitenland, dan wordt het moeilijk. Het is een zoektocht, ook voor ons als netwerkorganisatie. Je ziet dat bedrijven 
creatieve oplossingen bedenken en wat wij in ieder geval proberen is om innovaties te blijven aanjagen, want het is 
zo belangrijk om daarin te blijven investeren. Als individueel bedrijf maar ook als Nederland. 
Daar hebben we in onze lobby naar de overheid ook veel aandacht voor, we dringen erop aan om innovatieve 
onderzoeksprojecten door te laten gaan en als het kan naar voren te halen. Dat geldt ook voor organisaties als 
STOWA en de waterschappen. Want we moeten als innovatief watertechland voorop blijven lopen met vernieuwing, 
ook als deze coronacrisis achter de rug is. Beschikbaarheid van (schoon) water is en blijft belangrijk en dat geeft 
perspectief en kansen voor onze Nederlandse watertechsector.

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

NIEUWE WATERTECHNOLOGIE 
VAN NEDERLANDSE BODEM

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

Agora 4
8934 CJ Leeuwarden
058-2849044
www.wateralliance.nl
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De WIS Award, de Water  Alliance 
Innovation and Stimulation Award, 
krijgt dit jaar een bijzondere 
 apotheose. Na de aftrap in januari 
op het WaterLink Symposium wordt 
op 9 oktober de finale gehouden. Het 
wordt een hybride event. 

Alex Berhitu, Business Developper 
bij Water Alliance en bedenker van de 
WIS-competitie, vertelt: “Finalisten, 
hun aanhang, de jury én media komen 
bijeen in Studio Z in Leeuwarden. Een 
professionele tv- en media-studio, 
met een Grand Café in het voormalige 
gebouw van Waterleiding Friesland. 
Vanuit dat gebouw wordt de finale in 
de vorm van een enerverende live-
show online gebracht; iedereen kan 
het dus live volgen.”
Het aanvankelijke idee was om de 
winnaar van de WIS Award te kiezen 
tijdens de European Water Technology 
Week, het internationale congres van 
Water Alliance, Wetsus en het Centre 
of Expertise Water Technolgy (CEW). 

Dit event is door coronacrisis ver-
plaatst naar 2022.
De finale van de WIS Award is een 
podium voor bedrijven en hun inno-
vaties in de spotlights te plaatsen. Dat 
is ook een doelstelling van de award, 
maar belangrijker is ondernemers 
een podium te geven.  
Dat wordt ingevuld met pitches en 
niet iedereen vindt dat even makke-
lijk, zegt Bertihu. “Veel tijd is je niet 
gegund. Kort en bondig zijn is het 
devies. Dat is ook de reden waarom 
de eerste selectie in deze competitie 
wordt gebaseerd op de pitches van de 
kandidaten. Maar niet iedereen vindt 
het gemakkelijk om zijn of haar inno-
vatie op een heldere en aantrekkelijke 
manier voor het voetlicht te brengen. 
Door mee te doen aan de WIS, te 
pitchen en het competitie-element te 
voelen trainen ze zichzelf daarin ook.”
Er doen in de finale acht bedrijven 
mee. Dat zijn: Susphos (Susfire), Noria 
(Plastic-Afvalschep), Jotum Water-
behandeling (Smartbox), O3 Systems 

Technology (FOX Friendly Oxidation), 
Semiotic Labs (SAM4), CTSTwente 
(CMF), Berghof Membrane Technology 
(Tubular Forward Osmosis) en Royal 
Brinkman (Nanobubbles).
Op het WaterLink Symposium in 
januari gingen de meeste stemmen 
naar de technologie die Marissa de 
Boer van Susphos pitchte: Susfire, een 
gepatenteerde technologie die rest-
stromen uit afvalwater opwaardeert 
tot fosfaatproducten die direct op de 
markt afgezet kunnen worden.
Maar een goede generale is geen 
garantie voor de winst. De acht 
finalisten brengen sterke innovaties 
over het voetlicht, zegt communicatie-
manager Agnes Dirksen. “Het zijn niet 
alleen veelbelovende start ups, maar 
ook gerenommeerde partijen, die al 
jaren een stevige positie in de markt 
hebben, en nu met een innovatie een 
podium zoeken.”
Op de website van Water Alliance kan 
het publiek stemmen op de favoriete 
innovatie.

FINALE WIS AWARD WORDT HYBRIDE EVENT
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Elke schakel ondervindt de gevolgen 
van de coronacrisis: van R&D en pro-
ductie tot aan verkoop en export. Veel 
bedrijven hebben gebruik gemaakt 
van de NOW en TOZO-regelingen, 
bedoeld voor inkomensondersteuning 
of tegemoetkoming in de loonkosten. 
Toch zijn medewerkers ontslagen of 
contracten niet verlengd. De belem-
meringen die bedrijven ervaren lopen 
uiteen, maar annuleren of uitstellen 
van opdrachten en laat betalen door 
klanten, worden vaak genoemd.
Toch lijkt de impact af te nemen. In 
juni verwachtte een kleine minderheid 
van de bedrijven financiële problemen 
te krijgen, meer dan de helft meldde 
een omzetverlies van minder dan 
10 procent. Dat is een aanzienlijke 
verbetering ten opzichte van mei.
Een en ander blijkt uit de peilingen die 
Water Alliance samen met NWP en 
Envaqua als WaterCoalitie NL sinds 
het begin van de crisis uitvoert. Op de 

drie enquêtes (april, mei, juni) rea-
geerden 27 bedrijven, actief in meer-
dere delen van de sector: drinkwater, 
afvalwater en proceswater. 
Directeur Hein Molenkamp van Water 
Alliance zegt dat het van belang is 
om de effecten op langere termijn te 
 monitoren. “Enerzijds is het zorge-
lijk om te zien dat meer bedrijven 
personeel hebben moeten ontslaan 
of contracten niet hebben verlengd. 
Anderzijds is het positief dat  minder 
bedrijven belemmering van de 
maatregelen ervaren. Daarnaast zien 
bedrijven veel kansen in de verduur-
zaming van de economie en de rol die 
water(technologie) hierin kan spelen.”
Bij de online-presentatie van de 
enquêtecijfers in juli, vertelde Jeroen 
Neefs over de peiling van de FME 
 onder bedrijven in de technologische 
industrie. In deze branche hakt de 
crisis erin. “Het derde kwartaal van dit 
jaar ervaren onze leden als econo-

misch dieptepunt. 72 procent van de 
bedrijven krijgt te maken met fikse 
omzetdaling. Ongeveer 42 procent 
komt nog dit jaar in liquiditeitsproble-
men. Ook 2021 ziet er heel slecht uit.”
Belangrijkste oorzaak: vraaguitval. 
Als reactie schroeven veel bedrijven 
de innovatiebudgetten terug, aldus 
Neefs. “Misschien een logische keuze, 
toch waarschuwen wij. De crisis in 
2013 heeft geleerd dat vooral de 
bedrijven die inzetten op innovatie die 
crisis overleefden. Dat is ook nu van 
groot belang. Onze sector moet het 
van innovatie hebben.”
TKI Watertechnologie zet om die 
reden in op nieuwe innovatieprojecten 
en zijn er Innovatiemakelaars actief 
die bedrijven kunnen adviseren over 
het overdragen van technologie of de 
innovatie van hun producten, pro-
cessen of diensten, zei TKI-directeur 
Jantienne van der Meij.
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CORONACRISIS SCHAADT, 
MAAR BLIJF INZETTEN 
OP INNOVATIE’

‘
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De coronacrisis treft ook de watertechnologiesector. 
Bedrijven hebben vooral last van opdrachten die 
worden uitgesteld of geannuleerd, maar toch moeten 
ze blijven inzetten op innovatie, zo is het devies. De praktijk en de techniek van water zuiveren  veranderen 

en dus moeten de leveranciers van installaties ook 
anders te werk gaan. Zo ook ADS Groep, van oudsher 
producent van installaties voor waterzuivering. “Wij gaan 
steeds meer modulair bouwen”, zegt Christian Beuzel. 
Hij is commercieel manager van het bedrijfsonderdeel 
Toelevering Water van ADS Groep.
 
Waterzuiveringsinstallaties op een modulaire wijze  bouwen 
is in de industrie al jaren een bestaande praktijk, zegt 
Beuzel. “Maar in de communale sector doen we dit pas een 
jaar of vijf, toen we modulaire rwzi’s hebben gemaakt voor 
Waterschapsbedrijf Limburg.”

Er zijn verschillende reden voor deze aanpak. Waterschap-
pen hechten er steeds meer aan dat hun installaties 
flexibel zijn. “Het moet mogelijk zijn om installaties bij te 
plaatsen, die het water verder zuiveren, dan tot nu toe ge-
bruikelijk is. Bijvoorbeeld omdat de lozingseisen strenger 
worden, of om medicijnresten te kunnen verwijderen. In 
andere gevallen is er de wens om afvalwater te hergebrui-
ken. Daarvoor is het ook vaak nodig om beter te zuiveren.”

Naast nieuwe eisen vormt ook de techniek zelf een  reden 
om rwzi’s flexibel op te bouwen en niet meer, zowel 
 figuurlijk als letterlijk, in beton te gieten. Er worden tal van 
nieuwe zuiveringstechnieken ontwikkeld, waarvan water-

schappen de mogelijkheid willen hebben om die toe te 
passen in bestaande rwzi’s. Bij de traditionele bouwwijze, 
met veelal grote en zware installaties, is dat vaak moeilijk 
of alleen mogelijk tegen hoge kosten.

De derde reden om modulair te bouwen is dat installaties 
of onderdelen daarvan vaak verplaatsbaar moeten zijn. 
“Waterschappen willen de mogelijkheid hebben om instal-
laties in te zetten, waar ze nodig zijn. Neem als voorbeeld 
de Nereda-techniek, die zich goed leent voor het bouwen 
van installaties uit modules. Met deze techniek beschik je 
over een systeem dat verplaatsbaar is. Dat lukt niet met de 
grote beluchtingstanks, die voordien gebruikt werden.”

ADS Groep heeft overigens ook een zakelijke reden om 
modulaire zuiveringsinstallaties te bouwen. “Tot een aantal 
jaren geleden was ADS Groep veel meer dan nu een hoofd-
aannemer voor rwzi’s. Dat zijn we nog steeds, maar we 
worden daarnaast steeds meer onderaannemer en toe-
leverancier van installaties. Onze productiecapaciteit was 
vroeger vooral bedoeld voor ons werk als hoofdaan nemer. 
Nu we modulair bouwen, is het makkelijker om kleine 
installaties of onderdelen hiervan te maken. Dat geeft ons 
toegang tot kleinere opdrachten, hetgeen voor ons een 
uitbreiding van de markt is. Een ander aspect is dat we 
modules in huis kunnen testen. Dat leidt tot lagere risico’s 
en dus tot lagere kosten.”

ADS GROEP LEGT ZICH TOE OP MODULAIR BOUWEN

Bij waterschappen bestaat de trend om minder 
gebruik te maken van grote, betonnen installaties
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3 Maak modellen niet onnodig gedetailleerd
De inschatting van de veiligheid van dijktrajecten kan niet 
zonder modellen. Echter, naarmate modellen met meer 
parameters worden gevoed, nemen de betrouwbaarheid 
en het inzicht dat ze opleveren af. De kans op onrealisti-
sche of moeilijk te interpreteren uitkomsten neemt dan 
toe. Een goede leidraad hierbij is wellicht het ‘scheermes 
van  Ockham’: verklaar een gebeurtenis altijd met zo min 
mogelijk aannames en parameters; elke aanname die geen 
verschil maakt voor de verklaring, kan geschrapt.

4 Onderzoek de sterktemodellen 
Voor veel faalmechanismen wordt niet het gehele ‘faal-
pad’ meegenomen, maar alleen het begin van schade aan 
de kering. Dit is een overblijfsel uit de oude benadering. 
Alleen: nu is er iets anders nodig en ook mogelijk. Zo wordt 
piping steeds beter begrepen, waardoor het meenemen 
van de invloeden van voorland en anisotropie (verschil in 
horizontale en verticale doorlatendheid) nu goed moge-
lijk is. Gelukkig wordt het toepassen van faalpaden (ofwel 
 ‘gebeurtenissenbomen’) nu ook in Nederland onderzocht.
 
5 Verbeter de inschatting van onzekerheden
In de nieuwe benadering wordt altijd een extra veiligheids-
marge opgenomen voor de waterstanden en golven. Dit 
is echter niet voor alle aspecten nodig als in de onderlig-
gende modellen al rekening gehouden is met onzeker-
heid. In figuur 1 is hiervan een voorbeeld gegeven. Te zien 
is dat de frequentielijnen van de Hydra-modellen boven 
de meetwaarden liggen, doordat er in de onderliggende 
hydro dynamische modellen (onbewust) een veilige keuze 
gemaakt is voor het meenemen van onzekerheid. Met een 
extra toeslag wordt de onzekerheid in feite overschat.

6 Verbeter de beoordeling
In de praktijk bij de waterschappen varieert de kwaliteit van 
de beoordelingen. Ideaal zou zijn om continu inzicht in de 

actuele sterkte van de waterkering te hebben. Denk alleen 
al aan een mogelijke crisissituatie bij een voorspelde hoog-
watergolf: iedereen wil dan van het waterschap weten of de 
kering het bij de voorspelde waterstanden wel houdt.

Conclusie
De bescherming van Nederland tegen overstromingen ver-
dient de nieuwe risicobenadering, gelet op de vele succes-
sen van de risicobenadering in andere sectoren. Om van de 
onrealistische uitkomsten af te komen, zijn verbeteringen 
nodig: betere inkadering van de beoordeling van water-
keringen, inzichtelijker modellen en een breed, multidisci-
plinair expert-oordeel over modeluitkomsten.

Matthijs Kok (TU Delft)

Naar een uitgebreide versie van dit artikel 

Tot 1 januari 2017 was de Waterwet gebaseerd op de 
overschrijdingskans. Alles was gericht op het aantonen dat 
er geen begin van schade aan de kering zou plaatsvinden 
(‘standzeker’ bij de normbelasting). De nieuwe benadering 
gaat uit van de overstromingskans, ofwel de kans dat het 
echt misgaat: een catastrofale overstroming door ‘over-
loop’ of een doorbraak.
De nieuwe beoordelingen van waterkeringen vormen de 
basis voor plannen voor dijkversterking (HWBP). Ze werken 
fundamenteel anders dan de oude:
1. alle mogelijke faalmechanismen worden expliciet  
    meegenomen; 
2. normen betreffen niet dijkvakken van bijvoorbeeld 100  
    meter, maar dijktrajecten van veelal 20 à 30 kilometer;
3. alle relevante onzekerheden wegen mee, zowel de  
    natuurlijke variabiliteit als de kennisonzekerheid.

Black box
In de aanloop naar de nieuwe wetgeving bleek de nieuwe 
systematiek in principe te werken. Voor alle dijkringen 
lukte het om overstromingskansen en de gevolgen van een 
overstroming in te schatten. Dus wat is nu de oorzaak van 
de onrealistische uitkomsten? Uit ons onderzoek blijkt dat 
dit vooral komt doordat de bewerking van de beoordelingen 

van dijkdoorsnedes tot risico’s voor hele dijktrajecten te 
veel een ‘black box’ is. Daardoor is het niet eenvoudig om 
eventuele fouten op te sporen. Waterschappen hebben dan 
ook moeite met de duiding van resultaten, terwijl zij het be-
oordelingsresultaat wel voor hun rekening moeten nemen.

Verbeterpunten
Op basis van ons onderzoek en literatuur over risicoanalyse 
stellen we een zestal verbeteringen voor.

1 Verbeter inzicht in de uitkomsten
De ‘black box’ wordt transparanter als je voor de belang-
rijkste faalmechanismen de overstromingskans bepaalt. 
Denk aan piping, instabiliteit, golfoverslag, niet-sluiten van 
kunstwerken langs de rivieren; op de overige locaties ook 
bekleding, langs de kust duinafslag. 
2 Maak gebruik van breed samengestelde reviewteams
Dat analyses volgens het boekje toch ongeloofwaardige 
resultaten kunnen opleveren, is in de risicoanalyse een 
 bekend fenomeen. De oorzaak is dat extreme gebeurte-
nissen worden geanalyseerd die nog niet hebben plaats-
gevonden. Om kwalitatief goede uitkomsten te krijgen zijn 
inschattingen van experts nodig, vanuit meerdere invals-
hoeken en disciplines.
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SAMENVATTING
In 2017 zijn via de Waterwet nieuwe en strengere normen 
voor primaire waterkeringen in gebruik genomen, ge-
baseerd op het risico op een catastrofale overstroming. 
Deze normen zijn uitgangspunt voor de beoordeling van 
waterkeringen door de waterschappen (‘APK’). Na 3 jaar 
blijken de geschatte overstromingskansen erg groot, vaak 
zelfs ongeloofwaardig groot. Verbetering is nodig: het 
beoor delingsinstrument én de toepassing ervan kunnen 
beter. Ook een breed, multidisciplinair expert-oordeel 
over modeluitkomsten kan een belangrijke verbetering 
opleveren. 

WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR
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Sinds 1 januari 2017 worden zeeweringen en dijken langs grote meren en rivieren – de primaire water-
keringen – strenger beoordeeld, en met een nieuwe methode. Stond vroeger de sterkte van een waterke-
ring bij de normbelasting centraal, nu is dat de kans op een catastrofale overstroming. Inmiddels blijken 
de geschatte risico’s soms ongeloofwaardig groot. Dijktrajecten met een jaarlijkse overstromingskans van 
circa 1/15 zijn geen uitzondering. Dit kan tot onrealistische plannen voor dijkversterking leiden.

OVERSTROMINGSKANSEN VOOR PRIMAIRE 
WATERKERINGEN: OP DE GOEDE WEG?

Foto M
atthijs Kok
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Geldersedijk bij Hattem 

Waterstandsstatistiek 
bij Dordrecht. Blauw 
= uitkomst van water-
bewegingsmodel, 
groen = idem plus  
extra veiligheidsmarge 
(afstudeeronderzoek 
Bart Strijker, 2018).

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/overstromingskansen-voor-primaire-waterkeringen-op-de-goede-weg


Kleinschalige maatregelen, als tegenhanger van grootschalig beekherstel, worden ge-
nomen in stromende wateren ter verbetering van de biologische waterkwaliteit, vooral op 
plekken waar weinig ruimte in het beekdal voorhanden is. Deze worden ook wel Bouwen 
met natuur-maatregelen genoemd, omdat ze gebruik maken van natuurlijke processen in 
beken. De ecologische winst van anders maaien, beschaduwen, houtpakketten en grind-
bedden is onderzocht. 
Het project is geïnitieerd en gefinancierd door de waterschappen Aa en Maas, Brabantse 
Delta en Dommel en de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door Wageningen Environ-
mental Research en Aquon, waterlaboratorium voor waterschappen in Zuid-Nederland.

Grindbedden
De beekfauna profiteert van de aanwezigheid grindbedden in beken. Er leven kenmerkende 
macrofaunasoorten op en vissen gebruiken het om eieren op af te zetten, zoals de beek-
prik. Dit komt door de speciale eigenschappen van een grindbed; doordat grind een stabiel 
hard oppervlak vormt, waartussen door de open ruimtes tussen de korrels continu water 
stroomt met een hoge zuurstofverzadiging. 
Tegelijkertijd bieden deze ruimtes ook een schuilplaats, waar het risico weggespoeld te 
worden door de stroming veel kleiner is dan aan de oppervlakte. In alle gevallen is be-
schaduwing van de grindtrajecten belangrijk, om veralging van het grind te voorkomen en 
omdat grindbedbewonende fauna gebaat is bij een lage watertemperatuur.
Eén van de weinige beken in Nederland waar grind is ingebracht is de Tongelreep in het 
beheergebied van Waterschap De Dommel in Noord-Brabant. Drie jaar lang zijn vijf grind-
bedden gevolgd, waarbij gekeken is naar hun vorm en ligging. Verder is onderzocht welke 
macrofaunagemeenschap op het grind voorkomt ten opzichte van naastgelegen controle-
trajecten zonder grind. Dit leverde de volgende resultaten op.
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Wat is er nodig om een grindbed in stand te houden?
Stroomsnelheid is cruciaal. Te lage stroomsnelheden lei-
den tot verzanding of verslibbing; te hoge stroomsnelheden 
leiden tot het verspoelen van het grind. In de Tongelreep 
is gebleken dat een stroomsnelheid van gemiddeld 30 cm/ 
sec voldoende is om de grindbedden te handhaven.

Hebben de grindbedden effect op de macrofauna?
Grind zorgde voor meer biodiversiteit. Over de hele meet-
periode was de macrofauna soortenrijkdom en het aantal 
kenmerkende soorten veel hoger op de grindbedden. 
Typisch stromend water soorten en soorten die zich goed 
kunnen hechten aan grind als bijv. de slak Ancylus fluviatilis 
en kokerjuffers Goera pilosa en Silo nigricornis vestigden 
zich.
Het actief grind inbrengen is een technologische oplossing 
voor een proces dat de beek zelf kan initiëren. Het op een 
natuurlijke wijze revitaliseren van grindbedden verdient 
dan ook de voorkeur. Door op plekken met grind in de 
 ondergrond een constante hoge stroomsnelheid te realise-
ren kunnen opnieuw grindbedden ontstaan.
Dit kan door het stimuleren van vrije doorstroming via 
het opheffen van stuwen en dammen, maar ook door het 
 stimuleren van stromingsvariatie met behulp van dood 
hout, of meer variatie aanbrengen in breedte en diepte van 
het beekprofiel, of door stroombaan-maaien toe te passen. 

Gezamenlijk Bouwen 
Grindbedden is een van de kleinschalige maatregelen 
(Bouwen met Natuur) die in het onderzoek kleinschalige 
maatregelen in Brabantse beken is onderzocht.  
Er  verschenen op de website van H2O ook artikelen over 
stroombaanmaaien (11 september 2017), beschaduwing 
(28 augustus 2017) en beekhout (27 juli 2016). Op de 
website van Stowa is een kennisoverzicht kleinschalige 

maatregelen Brabantse beken en poster van 2017 ver-
schenen.  
Daarbij zijn op nationaal niveau in verschillende onder-
zoeken de hydrologische en ecologische effecten van de 
Bouwen met Natuur maatregelen onderzocht. Onder ande-
re in het OBN/ STOWA-onderzoek over aangepast beheer in 
beken, waarvan de resultaten later dit jaar verschijnen.
Het programma Bouwen met Natuur (zie website Stowa) 
brengt de kennis uit de onderzoeken samen en heeft daar-
naast onderzoek gedaan naar de governance van Bouwen 
met Natuur, bijvoorbeeld de wettelijke mogelijkheden om 
Bouwen met Natuur toe te passen. De uitkomsten van de 
onderzoeken worden door het programma Bouwen met 
Natuur eind 2020 verwerkt in een vernieuwd kennisover-
zicht en uitgedragen in kennisbijeenkomsten.

Aan het Brabantse onderzoek werkten mee:
Waterschap Aa en Maas: Bart Brugmans
Waterschap Brabantse Delta: Sandra Roovers en  
Angelique van  Vught
Waterschap De Dommel: Mark Scheepens en Ineke Barten
Provincie Noord Brabant: Monique van Kempen
W&R: Ralf en Piet Verdonschot, Mandy Velthuis (RUN), 
Annieke Borst
Aquon: Mieke Moeleker en Albert Dees

WATERWETENSCHAP
TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR
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GRINDBEDDEN IN DE TONGELREEP: 
BESTE H2O-ARTIKEL IN 2019
Het project kleinscha-
lige maatregelen en 
aangepast beheer in 
Brabantse beken heeft 
in de periode 2016 
tot en met 2019 een 
artikelenreeks opge-
leverd in H2O, waar-
van het laatste artikel 
 ‘Grindbedden in de 
Tongelreep’ is gekozen 
tot beste H2O-artikel 
2019. In het artikel 
wordt de invloed van 
grindbedden op beek-
fauna uitgewerkt. Eén 
van de weinige beken 
in Nederland waarin 
grind is aangebracht 
is de Tongelreep in 
Noord-Brabant.
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Juryrapport: boeiend en levendig

Het goed geschreven artikel boeit de lezer door de 
resultaten van het onderzoek stapsgewijs te onthul-
len. Het water en de grindbedden worden levendig 
beschreven. Tevens wordt het de lezer duidelijk 
dat het creëren van de juiste stroomsnelheid geen 
sinecure is. De beekfauna op de grindbedden wordt 
in alle details beschreven. Het artikel is zo boeiend 
dat je eigenlijk zelf een kijkje zou willen nemen in de 
Tongelreep.
Aldus de jury die onder voorzitterschap van Idsart 
Dijkstra de gepubliceerde vakartikelen uit 2019 
beoordeelde. Twee artikelen eindigden ex aequo op de 
tweede plaats:
Risicobenadering voor droogte: lessen uit 4 jaar on-
derzoek van Femke Schasfoort, Marjolein Mens, Joost 
Delsman, Marnix van der Vat (Deltares), Susanne 
Groot (HKV) en Saskia van Vuren (Rijkswaterstaat).
Ecologsche watersysteemanalyse: Waterbalans geeft 
inzicht van Jeroen Mandemakers (Witteveen en Bos), 
Miriam Collombon (STOWA/Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard) en Maarten 
 Ouboter (Waternet/waterschap Amstel, Gooi en Vecht)



Bij GMB BioEnergie halen we 
zoveel mogelijk energie uit 
zuiveringsslib. Al ruim 30 jaar zijn 
we gespecialiseerd in het continu, 
duurzaam en efficiënt verwerken 
van organische reststromen. 
We produceren op biobased wijze 
groene mest stoffen en 
biobrandstof. Samen met onze 
opdrachtgevers werken we zo aan 
een circulaire economie.  

Meer weten?
Kijk op www.gmbbioenergie.eu 
of bel 088 88 54 300.
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we in voor toonaangevende projecten door heel Nederland. MOUSWATERBEHEER.NL
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Beeldvormend onderzoek van levens-
kwaliteit: biologische en sensorische 
methoden
In het vorige artikel uit deze serie zijn 
enkele fysisch-chemische  methoden 
 beschreven om (verschillen in) de bio- 
energetische kwaliteit van water visueel 
zichtbaar te maken. Ter afsluiting drie 
biologische en sensorische methoden. 
Hans van Sluis (gepensioneerd watertechnoloog 
DHV) en Theo Claassen (gepensioneerd aqua-
tisch ecoloog Wetterskip Fryslân)

Beeldvormend onderzoek van levenskwa-
liteit: fysische en chemische methoden
In dit artikel worden vijf fysisch-chemische 
methoden beschreven om de bio-energe-
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 watertechnolog 
DHV) en Theo Claassen (gepensioneerd aqua-
tisch ecoloog Wetterskip Fryslân)

Effecten stroombaanmaaien onderzocht 
in Eefse Beek
Hoewel er rekenmethoden bestaan om 
bij stroombaanmaaien de breedte van 
de stroombaan te berekenen, ontbreekt 
goede velddata voor validatie. In de Eefse 
Beek zijn onder gecontroleerde omstan-
digheden stroomproeven uitgevoerd.
Koen Berends, Ellis Penning (Deltares), John 
Lenssen (waterschap Rijn en IJssel), Jonas 
Schoelynck, Rosanne Reitsema (Universiteit 
Antwerpen)

Van toilet naar rivier: de weg van 
 farmaceutische afvalstoffen door de 
riolering naar watersystemen
In deze studie wordt een kader gepre-
senteerd om een systeembenadering van 
microverontreinigingen te beschrijven in 
drie stappen. Deze zijn toegepast op een 
casestudy van fluoxetine in Nijmegen.
Tamara van Bergen, Caterina Zillien (Radboud 

Universiteit), Lara Schuijt (Wageningen Univer-
sitty & Research)

Een casestudie naar agrarisch maatwerk 
voor schoon oppervlaktewater
Uit analyse blijkt dat een aanzienlijke 
 inspanning nodig is om de P-belasting 
vanuit de landbouw te verlagen tot onder 
de kritische belasting. Agrarisch maatwerk 
biedt potentie om de landbouwkun dige 
opgave te realiseren binnen een periode 
van 15 á 20 jaar.
Gerard Ros, Yuki Fujita (Nutriënten Management 
Instituut), Arjen Koomen, Arjon Buijert (Arcadis)

Gebruik Ecologische Sleutelfactoren -  
1e toepassing door Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat Midden-Nederland heeft 
een watersysteemanalyse uitgevoerd 
voor Randmeren-Oost. Het was de eerste 
keer dat Rijkswaterstaat hiervoor gebruik 
maakte van de methodie van Ecologische 
Sleutelfactoren.
Susan Sollie, Mirjam Hulsbos-Bloemerts en 
Susanne Boon (Tauw), Ria Kamps (Rijkswater-
staat)

Datavalidatie: voorbeelden uit de praktijk 
van waterkwantiteitsmetingen
Met voorbeelden van twee waterschappen 
wordt getoond welke  bijdrage datavalidatie 
levert aan het genereren van goede data. 
Op elke stap in de inwinningsketen van de 
metingen kunnen fouten ontstaan, veroor-
zaakt door de mens, door automatisering 
of ook door slakken.
Hugo Hagedooren, Nicole Jungermann (HKV), 
Elmer Benjamin (waterschap Zuiderzeeland), 
Inke Leunk (Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden)

Nieuwe tools voor inschatten klimaat-
schade en selecteren van adaptatie-
maatregelen
De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad 
van het Nationaal Kennis- en Innovatie-
programma Water en Klimaat heeft twee 

tools gelanceerd om decentrale overheden 
te ondersteunen. De Klimaatschadeschat-
ter geeft per gemeente een schatting van 
de schade door hitte, droogte en water-
overlast. De Toolbox Klimaatbestendige 
Stad helpt te verkennen welke adaptatie-
maatregelen waar in een projectgebied 
genomen kunnen worden.
Frans van de Ven (Deltares, Technische 
 Universiteit Delft), Hasse Goosen, Sandy 
Hofland (Stichting Climate Adaptation Services), 
Hans Gehrels, Reinder Brolsma (Deltares)

Effecten van de droge zomer van 2018 op 
de macrofauna in laaglandbeken
Het droogvallen van beken in 2018 was 
een dramatisch gezicht, maar ook een 
kans om te leren wat de impact is van zo’n 
catastrofe. Daarom voerden provincies en 
waterschappen extra metingen uit.
Ralf Verdonschot (Wageningen Environmental 
Research), Piet Verdonschot (WUR, UvA), Bert 
Knol, Gertie Schmidt (Vechtstromen), Mark 
Scheepens (De Dommel), Bart Brugmans (Aa 
en Maas), Peter van Beers (Vallei en Veluwe), 
John Lenssen (Rijn en IJssel)

Anti-verziltingsdrainage: een waardevol-
le zoetwatermaatregel op perceelsniveau
Door zeespiegelstijging, maaivelddaling en 
toenemende periodes van droogte krimpen 
de zoetwaterlenzen die ‘drijven’ op brak 
grondwater. Anti-verziltingsdrainage gaat 
de verzilting tegen door de zoetwatervoor-
raad in het perceel te vergroten en zoute 
kwel te onderdrukken.
Sieger Burger, Arjen Oord, Anne van der 
Heijden, Jouke Velstra (Acacia Water)
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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 H2O-vakartikel te schrijven? 
Kijk op onze website voor de auteursinstructies. 
En stuur uw artikel naar 
redactie@h2owaternetwerk.nl
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Waternetwerk MBO-prijs: 
Ook jij verdient geld als 
water!  
In 2020 reikt KNW voor het eerst 
de Waternetwerk MBO-prijs uit. 
KNW vindt het belangrijk om ook 
het belang van het MBO voor de 
watersector onder de aandacht 
te brengen. Een van de middelen 
om dit te bereiken is de MBO-prijs 
voor eindopdrachten van studen-
ten van MBO3 en MBO4. 
Voor het WO reikt KNW al sinds 
2009 de masterscriptieprijs uit 
voor de beste scriptie over een 
water gerelateerd onderwerp. 
Sinds 2014 reiken we daarnaast 
de bachelor scriptieprijs uit, 
waarmee ook afstudeerders van 
het HBO mee kunnen dingen naar 
de prijzen. 
Doel van de MBO-prijs:
• Aandacht vragen voor het werken in de watersector
• Koppeling maken tussen onderwijs en praktijk
• Profilering voor de drinkwaterbedrijven, waterschappen en andere werkgevers in de 

watersector
• Aandacht en waardering voor het MBO laten zien
• MBO-studenten in het zonnetje zetten 
• Voor KNW en de sector: uitbreiding van het netwerk
Opleidingen die relevant zijn voor de watersector zijn onder meer: werktuigbouw, 
installatietechniek, elektrotechniek, watermanagement, inspecteur leefomgeving, 
engineering enz.
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Meer info en aanmelden: 
www.h2owaternetwerk.nl 
tenzij anders vermeld. 

3 SEPTEMBER, WEBINAR
Water in de circulaire economie:  
Energie uit water

24 SEPTEMBER, WEBINAR
Water in de circulaire economie:  
Industrie als belangrijke ketenpartner  

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 Water-
technologie

3 NOVEMBER – SAVE THE DATE
CoP Beheer en Onderhoud

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

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

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

Agenda@Waternetwerk

Record aantal inzendingen 
Waternetwerk Scriptieprijs 
Dit jaar hebben we het hoogste aantal 
inzendingen voor de Waternetwerk 
Scriptieprijs mogen ontvangen. In 
 totaal dingen er 12 Bachelorscripties 
van 6 verschillende hbo-instellingen 
en 18 Masterscripties van vijf universi-
teiten mee naar de prijzen. De prijsuit-
reiking heeft plaats op 27 november as. 
tijdens het najaarscongres van KNW.
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Fokke Dijksta: deskundig  
en meelevend

Op 19 juni jl. 
 overleed in zijn 
woonplaats 
 Sittard dr. ir. 
Fokke Dijkstra, 
een van de echte 
grondleggers van 

de afvalwaterzuivering in  Nederland, 
niet zoals de meeste van zijn vak-
genoten uit die tijd werkzaam bij de 
overheid of een van de ingenieurs-
bureaus, maar in de industrie.  
Een man, die je kunt  karakteriseren 
met de woorden “deskundig, 
bescheiden, meelevend en trouw”, 
schrijven Maarten Gast en Tjomme 
Meijer in een In Memoriam op  
H2Owaternetwerk.nl

iStockphoto
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Avedko voor al uw behuizingen

 

 

AUTHORIZED SERVICE CENTRE 

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

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

sulteq
distributie pompen
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Efficiënt, eenvoudig en 
innovatief waterbeheer 
met oplossingen voor:

 grondwaterstand

 oppervlaktewater

 riooloverstorten 

 EC-metingen

www.leiderdorpinstruments.nl               info@leiderdorpinstruments.nl              071 54 15 514

Gebruikersvriendelĳk en betrouwbaar 
gegevens verzamelen:

 Stand-alone (bluetooth)

 Telemetrisch naar uw portal

 (GSM, NB IoT, LTE-m, LoRa)


