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• Reduceert de kosten van
chemicaliën door een hogere
doseernauwkeurigheid
• Gemakkelijk te installeren geen
randapparatuur nodig

Waar blijft de nieuwe drinkwateropstand?

Vervang uw pompkop
in seconden zonder
extra gereedschap

In 2017 sloegen de drinkwaterbedrijven alarm over nitraat in grondwater. In 89 van de 200
meetpunten waren tussen 2000 en 2015 hogere doses gemeten dan wettelijk toegestaan.
De problemen deden zich vooral voor in Brabant en Gelderland, provincies met veel zandgrond
en landbouwbedrijven met vee. Overbemesting, zeiden de waterbedrijven, was de oorzaak van
de hoge nitraatconcentraties in het grondwater.
Er was veel aandacht voor de noodkreet van de drinkwaterbedrijven. Media rukten uit en
kopten: Mest bedreigt drinkwaterwinning. In Den Haag vond Vewin een luisterend oor. “Onze
kinderen worden de dupe van wat er nu gebeurt”, zei plaatsvervangend directeur Arjen Frentz
van Vewin tijdens een overleg met Tweede Kamerleden.
De drinkwateropstand had effect. Het moet anders, zeiden provincies, land- en tuinbouw
organisatie LTO, Vewin en de ministeries van LNV en I&W. Ze sloten een akkoord: verhoogde
inzet om de nitraatuitspoeling terug te dringen. In de bedreigde grondwaterbeschermings
gebieden móest de nitraatconcentratie dalen tot onder de norm, 50 mg/l., zoals vastgesteld in
de Europese nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.
We zijn twee jaar verder. Het nitraatprobleem is er niet minder op geworden. Op de zandgrondbedrijven die meedoen aan het project Koeien & Kansen is voor het eerst in 10 jaar
de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater boven de Europese norm van 50 mg/l
gestegen, zoals valt te lezen in deze H2O. Het is een serieus signaal, de K&K-bedrijven vormen
de voorhoede, zij richten zich met innovatieve maatregelen op een stikstof- en fosfaatefficiënte
bedrijfsvoering. Als het deze koplopers niet lukt, dan het peloton zeker niet.
Oorzaak is de droogte. Meststoffen worden slechter opgenomen door de gewassen, waardoor
de nitraatuitspoeling toeneemt. 2018 was een droog jaar. 2019 is een droog jaar. Als deze
reeks aanhoudt, neemt de nitraatconcentratie verder toe.
Het is een foute ontwikkeling die de vraag doet rijzen: waar blijft het nieuwe drinkwateralarm?
In zandprovincie Brabant komt dat er niet. Daar wordt stilzwijgend de druk opgevoerd, zo staat
in deze H2O. Het akkoord tussen provincie, boeren en Brabant Water is aangescherpt: boeren
krijgen specialisten aan de keukentafel die ze helpen om meststoffen efficiënter te gebruiken.
Maatwerk, dat moet de sleutel zijn. In Brabant geloven ze erin. “Als het ons niet lukt, dan lukt
het nergens”, zeggen ze. Het is geen vrijblijvende uitspraak, de Europese deadlines naderen
met rasse schreden.

REVOLUTIONAIRE POMPKOPTECHNOLOGIE

wmftg.com/qdos-pumps-nl
+31 10 462 1688
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Alligator wateropslag

Mobiele vloeistofopslag

Alligator Bagtank

Biogas opslag

Albers Alligator levert al meer dan 35 jaar kwaliteitsproducten voor (tijdelijke) opslag van
WATER, AFVALWATER, BIOGAS en industriële vloeistoffen. Degelijk, duurzaam en bedrijfszeker.

Bert Westenbrink

SINDS 1901

Wageningen, T 0317 419 144, info@albersalligator.com, www.albersalligator.com
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Profiteer van de
nieuwste kennis
en kunde
Joost Buntsma over de
nieuwe strategie STOWA

VIND JOUW CURSUS OP PAOTM.NL!

NIEUW
EFFECTIEF LEIDINGGEVEN AAN INGENIEURS
\ 10 en 11 september
 ir. G.H.S. Weisz (Canitiem)

Inhoud

LANDBOUW EN WATERKWALITEIT
\ 26 en 27 september 2019
 dr. ir. G. Ros (Nutriënten Management Instituut) en prof. dr. ir. W.
de Vries (Wageningen UR Environmental Sciences Group)

AQUATISCH ECOLOGISCHE SYSTEEMANALYSE
\ 8 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2019
 drs. ing. S.A. Schep (Witteveen+Bos)

NIEUW
BENUT DE WEERSTAND, ZOEK DE DIALOOG, VERBETER DE
SAMENWERKING
\ 9 oktober 2019
 ir. G.H.S. Weisz (Canitiem)

NIEUW
NATURAL ORGANIC MATTER IN DRINKING WATER

U BENT 65% WATER
WIJ ZIJN 100% H2O
Advertenties
Advertorials
Print & online

\ 4 en 5 november 2019
 prof. L.C. Rietveld (TU Delft) en H. Shorney-Darby, PhD, PE
(PWNT)

NIEUW
INTEGRAAL RIVIERMANAGEMENT

De slappe bodem
in Rouveen ademt

ONTZILTINGSTECHNOLOGIE
\ 19 en 20 november 2019
 dr. ir. J.W. Post (Wetsus)

INSCHRIJVEN? Dat kan op www.paotm.nl
Vragen? 015 278 46 18 of info@paotm.nl

advertentie_H2O_6_2019.indd 1

21-6-2019 13:47:37

Aanpassing belastingstelsel:
terug bij af
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Nitraat:
Brabant
voert de
druk op

Bel 070-3234-070
Annelies &
Daan Mooijman

\ 7, 14 en 21 november 2019
 ir. H.J. Barneveld (HKV Lijn in water), ir. R.E. Jorissen
(Rijkswaterstaat) en ir. M.A. Wolters (Rijkswaterstaat)
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Uitmuntend in nivometing
Swiss Quality dataloggers
Zeer duurzame nivodataloggers, voor grondwater, afvalwater
en riooloverstort met een uitstekende data zekerheid.

24

Nitraat in
zandgrond
neemt weer
toe

Dataloggers voor
waterstand en temperatuur
• Autonoom
• Eenvoudig in gebruik

Marker Wadden bruisen
al van het leven

Evi van de Logt: ‘Een prettige leefomgeving, dat is mijn
passie’

20 HOOGSTANDJE

Van oxidatiebed naar cyclische zuivering

Matthieu de
Schipper: Meten
in de branding

• Data overdracht via E-Mail, FTP of
SMS

• Multi functioneel

• Nauwkeurigheid / Bereik temperatuursensor
± 0,1 °C / -10…40 °C
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• Multi parameter logger

• Nauwkeurigheid / Bereik geleidbaarheidsensor
± 1% max. / 0,2...200 mS/cm

En verder
Waar blijft de nieuwe drinkwateropstand?

GSM Modemlogger

Nivo en geleidbaarheid datalogger CTD

Inhoud

26

• Batterijlevensduur tot 10 jaar
• Toepassingen:
· Zoet water
· Zout water
· Afvalwater
• Leverbaar in RVS, hastelloy en
titanium
• Ook beschikbaar met geïnte
greerde luchtdrukcompensatie
(DCX22AA)

• Batterijlevensduur tot 10jaar
• Eenvoudige installatie

• Gratis installatie- en datasoftware

• Geen serverabonnement nodig voor
uw eigen data
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• Nauwkeurigheid / Bereik waterstand
± 0,02 %FS max. / 5…200 m

• Toepassingen
Monitoring van waterstand en waterkwaliteit

keller-holland.nl
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Test holle vezel nanofiltratie
Harnaschpolder levert groen gas
Update van Split-O-Mat
Vallei en Veluwe standaardiseert besturing
HERMANA verbetert watermanagement Colombia
Tool voor invoering BRO-data

34 WATERWETENSCHAP

• Waterkwaliteit zonder toxiciteit
• Risicoperceptie en communicatie over
drinkwaterkwaliteit

38 H2O ONLINE
43 WATERNETWERK

• Waterveiligheid thema op introdag
Jong KNW
• Najaarsprogramma Wetskills
• Eerste lustrumeditie AIWW
• Gijs Oskam, deskundig en strijdbaar
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JOOST BUNTSMA

Nog nooit zijn de uitdagingen voor
regionale waterbeheerders zo
groot geweest als nu, stelt Joost
Buntsma. Dat is terug te zien in de
nieuwe strategie van ‘zijn’ STOWA
voor de periode tot en met 2023.
Het kenniscentrum gaat behalve
aan de klassieke onderwerpen
van waterkwaliteit en waterveiligheid ook veel aandacht besteden
aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

G

DIRECTEUR JOOST BUNTSMA
OVER NIEUWE STRATEGIE STOWA

‘ Wij zoeken de randen
van traditionele
onderwerpen op’

een koerswijziging, wel
verschillende nieuwe accenten. Zo omschrijft directeur
Joost Buntsma de nieuwe
vijfjarenstrategie van de
Stichting Toegepast Onder
zoek Waterbeheer (STOWA). “Wij gaan
geen heel nieuwe activiteiten doen, maar
zoeken wel de randen op van voor regionale
waterbeheerders traditionele onderwerpen.
Onze achterban vanuit de waterschappen
en provincies heeft daarom gevraagd.”
Volgens Buntsma blijven de traditionele
taken van waterkwaliteit en waterveiligheid minstens van even groot belang in de
onderzoeksprojecten van STOWA. Daaraan
zijn drie maatschappelijke thema’s toegevoegd: klimaatadaptatie, energietransitie >

TEKST HANS KLIP | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE, E.A.
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JOOST BUNTSMA

en circulaire economie. Deze komen uit het
Interbestuurlijk Programma waarin Rijk,
waterschappen, provincies en gemeenten
samenwerken.
Bij de maatschappelijke vraagstukken
kunnen de waterschappen een belangrijke
bijdrage leveren, zegt Buntsma. “Een goed
voorbeeld zijn de Energie- en Grondstoffenfabrieken. Zij dragen veel bij aan de
circulaire economie.” De vijf o
 nderwerpen
grijpen steeds meer in elkaar, stelt
Buntsma. “Wij kunnen ze niet anders dan
integraal oppakken. Daarom heeft de strategienota voor de periode 2019-2023 de titel
Energie in synergie! gekregen.”

‘ IK BEN BIJ STOWA
HELEMAAL OP MIJN PLEK’

In beweging
De ‘raison d’être’ van STOWA is het aan
dragen van praktisch toepasbare k
 ennis
voor de waterwereld. Die is volop in
beweging, merkt Buntsma op. “Ik heb het
niet eerder meegemaakt dat er zoveel
tegelijkertijd te doen is in het waterbeheer.
De opgaven zijn erg groot en vooral zeer
divers. Daarom is onze nieuwe strategie
breder dan voorheen.”
Hij geeft als voorbeeld waterkwaliteit.
“Ik ben er trots op dat we hiervoor het
analyse-instrument van de ecologische
sleutelfactoren hebben ontwikkeld. Waterbeheerders weten veel van waterkwaliteit
en hebben ook een heleboel maatregelen
genomen. Toch wordt de doelstelling van de
Kaderrichtlijn Water nog niet gehaald. Dat
betekent dat er nog meer kennis nodig is
over de meest effectieve maatregelen.”
Buntsma zegt dit op basis van ruim dertig
jaar ervaring in de watersector. Na zijn
studie civiele techniek in Delft werkte hij
onder andere bij de provincie Zeeland,
Rijkswaterstaat en de beleidskern van het
ministerie van (toen nog) Infrastructuur en
Milieu. “Ik ben iemand die een kennisbasis
nodig heeft om over zaken te kunnen praten. Daarom ben ik altijd binnen de waterwereld actief gebleven.”
Het directeurschap van STOWA kwam in
2013 eigenlijk toevallig op zijn pad. “Toen
ik iets opzocht op de STOWA-site, zag ik de
advertentie van de vacature staan. Anders

had ik waarschijnlijk hier niet gezeten. Laat
ik het erop houden dat toeval niet bestaat.”
Stempel
Het kenniscentrum geniet een groot vertrouwen bij de achterban, zegt B
 untsma.
“Als onze stempel op een publicatie staat,
moeten waterschappen, provincies en
Rijkswaterstaat erop kunnen vertrouwen
dat het een goed onderzoek is. Hierop
mogen we niet inleveren.” Het vereist
duidelijke keuzes in wat wel en niet wordt
onderzocht, gezien de bescheiden bureaubezetting - acht medewerkers waarvan vijf
inhoudelijke - en het feit dat de bijdragen
van de waterschappen enkel stijgen met de
inflatiecorrectie.
STOWA werkt met een flexibele schil.
Buntsma: “Het liefst heb ik medewerkers
vanuit de waterschappen, omdat we dan
het meest direct aansluiten bij de vraag en
een ingang voor de implementatie hebben.
Verder huren we vooral experts van kleine
bureaus en zzp’ers in. Zo kunnen we de
juiste deskundigheid op het juiste moment
inzetten.” Het kenniscentrum zoekt breed
naar allianties. “Zo hebben wij samen met
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
het nodige onderzoek naar beekherstel
gedaan. Dat is geen gebruikelijke partner
voor waterbeheerders.”
Een speerpunt in de nieuwe strategie
periode is onderzoek naar wat klimaatverandering betekent voor de waterschappen.
“Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie zijn vaak specifiek en lokaal bepaald”,
zegt Buntsma. “Gaandeweg moeten we
zoeken naar maatregelen die de gevolgen
van klimaatverandering kunnen beperken
en ook nog kosteneffectief zijn.” Buntsma
noemt het samengaan van klimaatadaptatie
en energietransitie de grootste opgave.
“Dat moet vaak in dezelfde stedelijke ruimte plaatsvinden. Het gaat om een mega
operatie.”
Aquathermie is een ander onderzoeksveld
waarop STOWA inzet. Buntsma: “Laat ik
iets gevaarlijks zeggen. Als de waterschappen en Rijkswaterstaat hier in het recente
verleden geen onderzoek naar hadden
NR7/8 AUGUSTUS 2019

GEERT-JAN TEN BRINK:

‘PRIMA VERTREKPUNT VOOR INTEGRALITEIT’
“De opgaven in het waterbeheer zijn
zo groot dat er integrale oplossingen
nodig zijn, waarbij niet alleen water
schappen maar ook partners als
bijvoorbeeld Rijk, provincies en woningbouwcorporaties betrokken zijn.
STOWA ondersteunt hierbij als kennismakelaar. Ik vind de strategienota een
prima vertrekpunt voor integraliteit.
Het is wel zaak de opgaven steeds
te koppelen aan de functies van de
waterschappen en niet op de stoel van
andere partijen te gaan zitten.
Binnen het bestuur hebben we een
hele discussie gevoerd over het werk
en de financiering van STOWA. Onze
conclusie is dat de bijdrage van de
waterschappen hetzelfde blijft. Er
moet dus sterk worden geprioriteerd
bij nieuwe onderzoeken en projecten.

Naast inhoudelijke prioritering zijn
de keuzes mede afhankelijk van hoe
partners meebewegen met de opgaven
van waterschappen. Zij moeten vanuit
hun belang wel willen meefinancieren.
Aan het eind van de rit van vijf jaar zal
blijken wat het gesprek met partners
heeft opgeleverd. Hopelijk beseft
iedereen dat door vragen te bundelen
en kennis te ontwikkelen we er met
zijn allen beter en sterker van worden.
Ik merk dat binnen de watersector erg
positief wordt gedacht over STOWA.
Kennis krijgt pas waarde als deze
wordt toegepast. Daarin schuilt juist de
kracht van STOWA.”
Geert-Jan ten Brinks is vicevoorzitter
van STOWA en dijkgraaf Hunze en Aa’s

gedaan, stond dit onderwerp nu niet in
het Klimaatakkoord. Het gebruiken van
warmte uit water heeft een grote potentie,
maar waterschappen moeten wel rekening
houden met de eisen die het watersysteem
zelf stelt. Heeft het negatieve effecten voor
de aquatische ecologie, wanneer de water
temperatuur door aquathermie met een
sprong omlaaggaat? Op die vraag willen we
een antwoord vinden.”
Big data
STOWA zet een omvangrijk onderzoeks
programma op voor medicijnresten en
andere microverontreinigingen in het
oppervlaktewater, met subsidie van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De bedoeling is om nieuwe technieken voor
het verwijderen van deze stoffen bij >

‘ WIJ KUNNEN
THEMA’S NIET
ANDERS DAN
INTEGRAAL
OPPAKKEN’
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JOOST BUNTSMA
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TEKST BARBARA SCHILPEROORT

Maatschappelijke bijdrage
Wat wil Buntsma dat STOWA aan het eind
van de strategieperiode in 2023 heeft bereikt? Het antwoord komt er vlot uit. “Dat
niemand in de wereld van waterbeheerders
nog kan zeggen STOWA niet te kennen. Wij
profileren ons met de kennisproducten die
we leveren aan waterschappen en provin
cies, zodat zij hun taken goed kunnen
uitvoeren. Daarbij betrekken we alle lagen
binnen deze organisaties: van de mede
werkers op de werkvloer tot en met de
bestuurders.”
Buntsma eindigt met een persoonlijke
noot. “Ik ben blij dat ik in een sector werk
waar het leveren van een maatschappelijke
bijdrage in het DNA zit. Bij STOWA ben ik
helemaal op mijn plek. Dit wordt waarschijnlijk de langste periode dat ik een en
dezelfde functie uitoefen.”•

IN

ROEL BRONDA:

Roel Bronda is manager Waterbeheer bij
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en
voorzitter of lid van twee programmacommissies van STOWA

THE

Evi van de Logt (24), projectmedewerker
atelier GROENBLAUW (Delft) en teamlid
OntwerpLab voor de klimaatrobuuste
Stad (Eindhoven)
Locatie: Stadskwekerij De Kas,
Rotterdam

PICTURE

‘AANPASSEN STRUCTUUR
STOWA VOLGENDE STAP’
“De programmacommissies hebben aan de
voorkant veel input gegeven over de strategie.
Ik vind dat het hierin goed is gelukt is om aandacht aan nieuwe thema’s te besteden. Zo leidt
de digitale transformatie tot allerlei nieuwe ontwikkel- en kennisvragen. Dat is nu als zelfstandig onderwerp opgenomen in de strategienota.
Hoe we met de digitalisering verder omgaan,
wordt nog uitgewerkt.
Het is bij thema’s buiten het klassieke waterschapsterrein zoals energietransitie van groot
belang dat de verbinding met waterbeheer
behouden blijft. Dat had wat prominenter in de
nota mogen staan. De programmacommissies
zijn van oudsher georganiseerd vanuit de taken
van de waterschappen. Wordt de structuur van
STOWA nu vanwege de nieuwe strategie aangepast, bijvoorbeeld door met andere programma
commissies te werken? Dat komt niet direct
terug in de nota, maar is wel een belangrijke
volgende stap.
STOWA functioneert als kennisorganisatie erg
goed. Ik maak me er wel zorgen over dat de
begroting niet wordt verhoogd. Betekent dit
dat STOWA gezien de nieuwe thema’s bepaalde
dingen niet meer gaat doen? Ik weet dat waterschapsbesturen een beetje mopperen over de
bijdrage, maar centraal kennis ontwikkelen is
gewoon beter en uiteindelijk ook goedkoper dan
iets afzonderlijk doen. Ik wil een warm pleidooi
houden voor verhoging van de bijdrage aan
STOWA.”

YOUNG WATERPROFESSIONALS

‘ DE
OPKOMST VAN
SENSOREN
LEVERT ON
GELOOFLIJKE
UITDAGINGEN
OP VOOR
WATER
BEHEERDERS’

r ioolwaterzuiveringsinstallaties te verkennen en bestaande technieken verder te
verbeteren, vertelt Buntsma. “In 2023 zou
ik willen dat er technieken zijn ontwikkeld
waarmee microverontreinigingen effectief
en efficiënt kunnen worden verwijderd,
zonder dat dit leidt tot een sterke verhoging
van de kosten.”
In de strategienota is apart aandacht gewijd
aan de digitale transformatie. STOWA
gaat samen met Het Waterschapshuis, de
regie- en uitvoeringsorganisatie voor de
waterschappen op ICT-gebied, een innovatieagenda opstellen en innovatietrajecten
uitvoeren.
Buntsma licht toe: “De opkomst van
sensoren, zowel microsensoren die uit de
medische wereld komen als grote sensoren
in satellieten en verder alles wat ertussenin
ligt, levert ongelooflijke uitdagingen voor
waterbeheerders op. Zij verzamelen in
toenemende mate ‘big data’ waaruit veel
meer informatie te halen is, maar waarmee
we nog te weinig doen. Daarom gaan we
op dit vlak intensief samenwerken met Het
Waterschapshuis. Zo wordt onderzocht of
we satellietgegevens kunnen gebruiken
voor de naleving van beregeningsverboden
bij droogte.”

‘EEN PRETTIGE
LEEFOMGEVING,
DAT IS MIJN PASSIE’
WIE

WAAR

Dat Evi van de Logt architect wilde worden, wist ze al toen
ze als kind huizen bouwde van Lego-stenen. Toch koos
ze na haar bachelor bouwkunde in Eindhoven voor een
masterstudie stedenbouw. Vanwege de diversiteit van het
vakgebied. Hoe je een gezonde leefomgeving ontwerpt. Dat
groen daarin een onmisbaar element vormt, uit oogpunt
van gezondheid, leefbaarheid én klimaatadaptatie. Want
ze groeide op in de tuinderij van haar ouders, waar de
gevolgen van klimaatveranderingen merkbaar en zichtbaar
zijn. Door te veel neerslag, te grote droogte verandert het
landschap ingrijpend.
Ze studeerde af met een onderzoek binnen het OntwerpLab
voor de klimaatrobuuste Stad, een samenwerkingsovereenkomst tussen de TU Eindhoven, gemeente en het
waterschap De Dommel. Daar worden masterstudenten
gestimuleerd om al bij de allereerste schetsen voor
een ontwerp vanuit de groenblauwe opgave te denken.
“Vanwege de meerwaarde. Te vaak nog worden pas achteraf groene en blauwe elementen ingevoegd.”
Tijdens het werken aan haar scriptie was het boek ‘GroenBlauwe Netwerken’ van Hiltrud Pötz een belangrijk
naslagwerk. Vlak na haar afstuderen zag ze een vacature
bij het Delftse atelier GROENBLAUW van de schrijfster.
“Sinds een jaar werk ik daar nu mee aan allerlei projecten.
En voor één dag in de week ben ik nu zelf medebegeleider
van de masterstudenten in het OntwerpLab.’

Stadskwekerij de Kas in de Rotterdamse wijk Blijdorp. De
hovenier is met pensioen, de kas moet een nieuwe functie
krijgen. “Initiatiefnemers Eva en Marja willen er planten
kweken die goed zijn voor de biodiversiteit in de stad, voorlichting geven over kleinschalig waterbeheer, bijvoorbeeld
door het afkoppelen van regenpijpen en het vervangen van
tegels in straten en tuinen door groen. Vrijwilligers moeten
de stadskwekerij draaiend houden. Wij denken mee over
een realistisch en rendabel concept waarin alle ideeën en
wensen een plek krijgen.”
Eerder werkte ze mee aan het invullen van de website
GroenBlauwe Schoolpleinen in Zuid-Holland, een opdracht
van de provincie en het Hoogheemraadschap Delfland. “Je
vindt er talloze voorbeelden van prachtige schoolpleinen
en overzichten met heel praktische tips voor de aanpak,
subsidiemogelijkheden, enzovoorts. Atelier GROENBLAUW
zit tussen theorie en praktijk in. Dat maakt dergelijke projecten zo leuk.”
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(TOEKOMST)DROOM
“Werken aan een prettige leefomgeving is mijn passie. We
moeten naar een robuust systeem, voor stad én landschap.
Een integraal ontwerp geeft meerwaarde aan de omgeving.
Ja, dat klinkt vaag. Ik wil graag meewerken aan het concretiseren daarvan. Hoe kunnen we het beter doen? Dat is de
hamvraag.” •
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WATERSCHAPPEN
WORSTELEN MET
AANPASSING
BELASTINGSTELSEL

Terug bij af
De waterschappen staan voor de
opgave om hun belastingstelsel
eerlijker, duidelijker en duurzamer
te maken. Maar na vier jaar overleg
en consultatie is het proces weer
terug bij af. Een nieuw stelsel
bleek een brug te ver.
Waar zit het probleem precies?
Een reconstructie.

TEKST ?

T

S

inds december is het stil rond de
aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen.
Het onderwerp is bewust over
de waterschapsverkiezingen van
maart dit jaar heen getild. Na drie jaren van
voorbereiding lukte het de waterschappen
niet om tot een eenduidig besluit te komen.
Ook de voorgenomen onderzoeken naar de
twee meest heikele onderdelen werden ingetrokken: de zogeheten BBP-systematiek
voor de uitwerking van het profijtbeginsel
en de bijdrage van de categorie natuur aan
de kosten van het watersysteembeheer.
De gedachte is dat de nieuwe waterschapsbesturen met een frisse blik naar het
probleem kunnen kijken en zich over de
gewenste aanpassingen kunnen uitspreken.
Medio juni stond het onderwerp voor het
eerst weer op de agenda van de Leden
vergadering van de Unie. UvW-woordvoerder Judith de Jong is terughoudend
over wat daar is besproken. “Er is voor
het eerst sinds de verkiezingen weer met
elkaar gesproken over de wijze waarop het
proces om te komen tot een aanpassing
van het belastingstelsel vervolgd moet
worden.” Maar besloten is er niets. “Op de
Ledenvergadering van 11 oktober zullen
de waterschappen verder spreken over het
vervolgtraject en (de inrichting van) het
vervolgproces.”
In een nieuwsbericht van 24 juli op de
website van Binnenlands Bestuur komt
Unievoorzitter Rogier van der Sande toch
zelf aan het woord. Zijn boodschap is dat
er binnen de waterschappen onvoldoende
draagvlak is om de voorgestelde veranderingen door te voeren. “Het was een
majeure stelselwijziging. De reactie van de
meeste waterschappen was: het is te veel.
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TERUG BIJ AF

‘ HET WAS EEN MAJEURE
STELSELWIJZIGING. DE
REACTIE VAN DE MEESTE
WATERSCHAPPEN WAS:
HET IS TE VEEL’

We moeten even pas op de plaats maken.”
De dag erna verschijnt er een aanvullend
bericht op de website van de Unie. “Door
bepaalde berichtgeving in de media kan het
beeld zijn ontstaan dat er besloten is dat de
aanpassing van het belastingstelsel van de
baan is. Dit beeld is onjuist. (…) Wel kan het
zo zijn dat er in de ledenvergadering van
de Unie wordt besloten tot een b
 eperktere
scope van de aanpassing. In het najaar
moet hier binnen de Unie nog verder over
gesproken en besloten worden.”
Profijtbeginsel
De aanpassing van het belastingstelsel is
een kwestie die de waterschappen al sinds
2014 bezighoudt. De aanleiding was een
rapport van de Organisatie voor Economi
sche Ontwikkeling en Samenwerking
(OESO) over het waterbeheer in Nederland.
Volgens de OESO is het waterbeheer in
Nederland op zichzelf voorbeeldig geregeld,
maar bij de toekomstbestendigheid van
de financiering had de OESO vraagtekens,
omdat het systeem weinig (economische)
prikkels heeft om gewenst gedrag te stimuleren. Volgens de OESO moeten beginselen
als de gebruiker, vervuiler, kostenveroorzaker en belanghebbende betaalt, beter
worden toegepast.
De toenmalige minister van I nfrastructuur
en Milieu (IenM), Melanie Schultz van
Haegen, wilde dat er een onderzoek kwam.
De Unie van Waterschappen stelde in
september 2015 de Commissie A
 anpassing
Belangstelsel (CAB) in, om onderzoek
te doen naar de houdbaarheid van en de
knelpunten in het belastingstelsel van de
waterschappen. In die commissie waren
10 van de 21 waterschappen vertegen
woordigd. >
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TERUG BIJ AF

‘ INWONERS
DRAGEN ALS
CATEGORIE TE
VEEL BIJ AAN DE
WATERSYSTEEM
HEFFING:
ZIJ BETALEN
GROSSO MODO
80 PROCENT’

Ron van Megen

Rogier van der Sande

De commissie ging niet over één nacht ijs,
maar sprak met honderden interne en externe stakeholders. In mei 2016 presenteerde ze een tussenrapport, daarna volgden
scenario’s voor oplossingsrichtingen en een
consultatie en ten slotte, in mei 2018, het
eindrapport. Dit bevatte een voorstel voor
een compleet nieuw belastingstelsel. De
titel van het rapport: Een stevige basis voor
de toekomst: de nieuwe waterschapsbelastingen.
Volgens de CAB was het niet mogelijk om
de knelpunten binnen het huidige stelsel op
te lossen, maar moest er een nieuw stelsel
komen om de knelpunten op te lossen en
het profijtbeginsel beter te verankeren.
In juni 2018 bood het Uniebestuur het voorstel tot wijziging van de waterschapsbelastingen aan de leden-waterschappen aan,
met het verzoek hierover een standpunt
in te nemen. Op basis daarvan legde het
Uniebestuur in oktober 2018 een aangepast
voorstel aan de leden voor. Dit ging nog
steeds om een integrale aanpassing van
het stelsel. Volgens het bestuur hangen
de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing zo sterk
samen dat de heffingen niet geïsoleerd
kunnen worden bekeken. Bovendien vragen
de voorstellen aanpassingen in wet- en
regelgeving. “Het ministerie van I&W zal
deze voorstellen moeten inbrengen en
motiveren in de Tweede Kamer. Dergelijke
trajecten zijn doorgaans niet eenvoudig en
door de voorstellen in fases in te voeren
zou dit proces meerdere keren doorlopen
moeten worden. Verstandiger en kansrijker
lijkt het om alle gewenste aanpassingen in
een keer voor te leggen.”
Storm van kritiek
De presentatie van de voorstellen leidde
vorig najaar tot een storm van kritiek. In het
nieuwe belastingstelsel gaan de lasten niet
zozeer omhoog, maar worden ze anders
over de categorieën verdeeld. Afhankelijk
van de regionale invulling die waterschappen kunnen toepassen, gaat de categorie
inwoners naar verwachting minder bijdragen, terwijl de categorie ongebouwd naar

verwachting meer gaat bijdragen. Doordat
natuur wordt ingedeeld bij de categorie
ongebouwd, zouden beheerders van natuurterreinen ook fors meer gaan bijdragen.
Nog voor de Ledenvergadering van 1
4
december trekt het bestuur het voorstel
in. De toenmalige Unievoorzitter, Hans
Oosters, licht dit op 11 december toe in een
brief aan de leden waterschappen. “In de
Commissie Bestuurszaken, Communicatie
en Financiën is gezamenlijk geconstateerd
dat er onvoldoende draagvlak is voor het
voorstel op zowel de inhoud als het proces.
De opvattingen binnen de waterschappen
en tussen de waterschappen onderling
lopen thans te ver uiteen om tot eenduidige
besluitvorming te komen.”
Eerlijker, duidelijker en duurzamer
Vooraf waren de partijen het overigens
wel eens over de uitgangspunten voor een
nieuw belastingstelsel: de kosten voor
waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker
en duurzamer verdeeld worden over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer.
Wie meer dan gemiddeld baat heeft bij het
waterbeheer, moet daar via de watersysteemheffing extra voor betalen, in lijn met
het profijtbeginsel.
Maar in de uitwerking betekende dit volgens
de huidige Unievoorzitter Van der Sande dat
een aantal groeperingen, waaronder
natuurorganisaties, beduidend meer moesten gaan betalen, terwijl de waterschappen
hun werk niet veel anders zouden gaan
doen. Tegen Binnenlands Bestuur zegt hij:
“Dan kloppen de principes, maar raak je het
gevoel van rechtvaardigheid toch snel kwijt.”
Voor de Algemene Waterschapspartij was
de aanpassing van het belastingstelsel
een speerpunt in de verkiezingscampagne.
AWP-voorzitter en bestuurslid bij waterschap Vallei en Veluwe Ron van Megen volgt
de ontwikkelingen in het dossier op de voet.
“Het probleem van het huidige stelsel is dat
de inwoners als categorie te veel bijdragen
aan de watersysteemheffing: zij betalen
grosso modo 80 procent. De boeren en de
bedrijven betalen samen 20 procent van de
totale opbrengst van de watersysteemhef-

fing. Die verhouding is merkwaardig, aangezien de zuiveringsheffing die de inwoners
betalen bijna gelijk is aan de verontreinigingsheffing die de bedrijven opbrengen.”
Het punt is volgens hem dat boeren en
bedrijven de meeste zeggenschap hebben
binnen de waterschappen. “Het is niet in
hun belang om de waterschapsbelasting te
herzien als dat betekent dat zij meer moeten gaan bijdragen. De rekening voor grote
opgaven, zoals droogte, wateroverlast en
zeespiegelstijging, komt nu vrijwel volledig
bij de huishoudens te liggen. Toch hebben
bedrijven ook profijt van een goed functionerend watersysteem. Het is niet meer dan
logisch dat ook zij meer gaan bijdragen.”
De discussie over de bijdrage die de categorie natuur zou moeten betalen, is volgens
de AWP ontspoord. “De categorie natuur
zou wat ons betreft helemaal moeten
worden vrijgesteld van de watersysteemheffing. De eigen inkomsten van natuur
bestaan voornamelijk uit subsidies en ander
gemeenschapsgeld. Een verhoging van de
natuurheffing wordt via een andere route
toch ook weer afgewenteld op de burgers.”
Geharrewar
De waterschappen vinden het ontzettend
belangrijk om zelf de regie te houden over
hun belastingstelsel, maar Van Megen is
benieuwd hoe lang de minister “dit ge
harrewar” nog toelaat. Als het wijzigingsvoorstel van juni 2018 was aangenomen en
als het daarna volgende wetgevingstraject
vlot was verlopen, had het nieuwe belastingstelsel op z’n vroegst per 1 januari 2022
in werking kunnen treden. Daar komen nu
zomaar een paar jaar bij.
Voortborduren op het verleden met kleine
aanpassingen is volgens hem een weg die
nergens toe leidt. “Wij zeggen: kies voor
een nette overgangssituatie. Bijvoorbeeld
door de tarieven voor huishoudens voor
lopig niet meer te laten stijgen en de tarieven voor met name bedrijfsgebouwd en ook
enigszins voor ongebouwd te verhogen. Dan
komen we met het tempo van de inflatie in
de loop van jaren tot een eerlijke verdeling
van de waterschapslasten.” •
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KNELPUNTEN EN
OPLOSSINGEN
De waterschappen kennen drie
belangrijke heffingen om hun
taken te bekostigen: de water
systeemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.
In het rapport van de Commissie
Aanpassing Belastingstelsel en
het bestuursvoorstel voor aanpassing van het belastingstelsel
waren voor elke heffing de knelpunten en de oplossingen in beeld
gebracht. De vraag is wat daar nu
verder mee gebeurt.
• Watersysteemheffing: dekt de
kosten van waterveiligheid en
voldoende en schoon oppervlaktewater.
Knelpunt: in het huidige stelsel
speelt de economische waarde
van objecten een belangrijke
rol bij de toedeling van kosten
aan de betalende groepen gebouwd, ongebouwd en natuur.
Het profijt en de omvang van
de betaling zijn daardoor niet
goed in balans. Het is niet of
nauwelijks mogelijk om het
profijtbeginsel beter toe te passen en de rekening op de juiste
plaats te krijgen.
Oplossing: de profijthebbende
betaalt. Wie baat heeft bij
het beheer van het watersysteem of extra diensten
afneemt, draagt bij aan de
kosten. Dit vraagt een nieuwe
kostentoedelingsmethode.

• Zuiveringsheffing: dekt de
kosten voor de zuivering van
afvalwater.
Knelpunt: de huidige zuiveringsheffing is rigide en niet
ingericht op de waarde die het
te zuiveren afvalwater heeft
in het kader van de energietransitie en terugwinning van
nuttige stoffen. De verwerking
van hemelwater vergt grote
infrastructurele voorzieningen,
brengt daardoor hoge kosten
met zich mee en bemoeilijkt
de zuivering en daarmee ook
de zojuist genoemde energie
transitie en stoffen(terug)
winning. Als gevolg van de
klimaatverandering neemt de
problematiek toe en zullen de
belastingtarieven stijgen, als er
niets verandert.
Oplossing: de veroorzaker van
de kosten betaalt voor het
zuiveren van zijn afvalwater en
werkt mee aan een duurzame
samenleving.
• Verontreinigingsheffing:
wordt in rekening gebracht als
vervuild water op oppervlakte
water wordt geloosd.
Knelpunt: een aantal grote en
traceerbare vervuilers van
oppervlaktewater betaalt niet
voor hun vervuiling, terwijl
anderen dat wel doen.
Oplossing: de vervuiler betaalt.
Wie oppervlaktewater vervuilt
met lozingen, krijgt hiervoor
een rekening. De opbrengst
komt ten goede aan het watersysteembeheer.
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EERSTE SITE LANDELIJK MEETNETWERK BODEMDALING

De slappe bodem ademt in Rouveen
In het Overijsselse Rouveen is een bodemdalingsmeetlocatie ingericht
waar bodemdaling in ruimte en tijd wordt gemeten. De meetsite moet
de eerste van een landelijk netwerk worden om de bodemdaling in
Nederland ‘nauwkeurig, structureel, constant en vlakdekkend’ in kaart
te brengen.

W
Gilles Erkens

TEKST KEES JAN VAN KESTEREN
BEELD DELTARES

at begon als een redelijk
eenduidig initiatief van
waterschap WDO Delta
om de bodemdaling
lokaal te meten is nu al
uitgegroeid tot een unieke meetlocatie.
De site omvat in totaal 11 boerenbedrijven.
Elk agrarisch bedrijf is voorzien van een referentieperceel en een onderwaterdrainage
perceel. Er worden vier technieken ingezet:
landmeten, extensometer, LiDAR en InSAR.
De bodemdalingmeetsite in Rouveen zal vijf
jaar in bedrijf zijn.
“Vlakdekkend en structureel bodemhoogte
meten, is nog niet zo makkelijk”, zegt Gilles
Erkens. Erkens is bodemdalingsexpert bij
onderzoeksinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht. Al vanaf de eerste fase is hij
bij de bodemdalingsmeetsite betrokken.
Nadat de Rijksoverheid extra geld beschikbaar stelde voor toegepast onderzoek,
bleek het mogelijk om verschillende nieuwe
meettechnieken te testen. “Nu kunnen
we kijken hoe methodes met bijvoorbeeld
laser, drones en satellieten scoren”.
Op de meetlocatie in Rouveen worden de
resultaten van de standaard meetmethode
vergeleken met die van drie, volgens

Erkens, veelbelovende manieren. Twee
methodes meten de bodemdaling vanaf de
grond, de twee andere doen dat vanuit de
ruimte en de lucht. “De standaard puntmetingen zijn niet echt vlakdekkend en hebben als nadeel dat ze arbeidsintensief en
kostbaar zijn. De Extensometers zijn kabels
in de grond met ankers op verschillende
diepten, die meebewegen met de bodem.
Ze meten niet alleen of de bodem stijgt of
daalt, maar ook welk deel van de bodem
voor de beweging zorgt.”
De methodes Lidar en InSar meten van boven. Lidar maakt gebruik van laser en een
drone en InSAR data komt van een s atelliet
die om de zoveel dagen langs komt.
“Deze twee methodes leveren uiteindelijk
dezelfde soort data op. Satellieten vliegen
natuurlijk hoger dan drones. Drones kun je
slechts af en toe laten vliegen. Satellieten
komen v aker langs, maar leveren ontzetten veel data op en werken alleen als je
betrouwbare ijk- en reflectiepunten op de
grond hebt.”
Ademen
Na zes maanden meten heeft Erkens de
eerste resultaten van de Extensometer uit-

DE SLAPPE BODEM ADEMT IN ROUVEEN

gelezen. Hij constateerde dat bodem flink
in beweging was en zowel stijgingen als
dalingen liet zien. “Voor de duidelijkheid: dit
zijn eerste resultaten en zeggen nog niks.
De eerste resultaten van de vlakdekkende
metingen verwachten we volgend jaar pas
te kunnen presteren. Maar we zagen dat de
bodem eerst twee centimeter steeg, toen
weer drie centimeter daalde en nu weer
omhoog lijkt te gaan. Dat leert ons dat
slappe grond ademt en heel erg verbonden
is met de vochthuishouding. Natte of hele
droge periodes zie je meteen terug in de
data.” Meer meetgegevens geven vanzelfsprekend ook inzicht in de snelheid van
de bodemdaling en de verschillen tussen
gebied en jaar. Experts gaan ervan uit dat
het Nederlands veenweidegebied gemiddeld met 8 mm per jaar zakt. Erkens ziet
zijn onderzoek als manier om deze hypothese te bevestigen of juist te ontkrachten.
“We weten niet precies of die 8 millimeter
echt klopt. Terwijl het voor ons land wel
ontzettend belangrijk is. Ons onderzoek
kan dus bijdragen aan een geïnformeerde
besluitvorming.”
In Rouveen wordt de bodemdaling niet
alleen gemeten, maar wordt ook gekeken of
onderwaterdrainage een effectieve maatregel kan zijn om bodemdaling te reduceren.
Erkens vindt het uit maatschappelijk
oogpunt belangrijk om onderzoek naar het
meten van bodemdaling te combineren met
onderzoek naar manieren om die stoppen.
“Dit leidt hopelijk tot resultaten waar
boeren en waterschappen meteen iets aan
hebben.”
Landelijk netwerk
In de toekomst zal het deel uit maken
van een netwerk aan meetlocaties waarmee de bodemdaling in het Nederlandse
veenweidegebied structureel en frequent
kan worden gemeten. “STOWA werkt aan
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een programma samen met de onderzoekspartijen. Aan de klimaattafels hebben
we afspraken gemaakt over een landelijk netwerk van broeikasgasuitstoot- en
bodemdalingsmeetsites in veenweidegebieden en in het Klimaatakkoord is dat ook
uitgewerkt.”
Hoeveel bodemdalingsmeetsites er binnen
het landelijke netwerk komen, hangt
volgens Erkens af van de beschikbare
financiering. “Het inrichten van zo’n site is
behoorlijk duur. We zijn op zoek naar vijf
sites bij vijf grote veenweidegebieden. Dat
hoeven trouwens geen nieuwe meetsites te
zijn. In Friesland is een site waar onderzoek
wordt gedaan naar bodemdaling en broeikasgas. Het lijkt me interessant om met
zulke sites de combinatie te zoeken.”

‘ DE EERSTE
RESULTATEN
LEREN ONS
DAT SLAPPE
GROND
ADEMT EN
HEEL ERG
VERBONDEN
IS MET DE
VOCHTHUIS
HOUDING’

De extensometer, geplaatst in Rouveen

In een ideale wereld zijn er volgens Erkens
niet alleen meerdere meetsites in veenweidegebieden, maar ook in kleigronden en in
stedelijk gebied. “Bodemdaling is een landelijk probleem. En pas als we de gegevens
echt landelijk in kaart brengen en gedetailleerd zicht hebben op wat er nu eigenlijk
gebeurt in onze bodem, kunnen we echt
per gebied bepalen welke maatregelen we
het beste kunnen nemen om bodemdaling
tegen te gaan.”
Toch ziet Erkens de site in Rouveen en de
plannen om te komen tot een landelijk netwerk als het begin van een nieuw tijdperk in
de bodemdalingswereld. “Het is belangrijk
om te bedenken dat we bodemdaling tot nu
toe eigenlijk niet hebben gemeten. We meten de zeespiegelstijging veel beter dan de
daling van de bodem. Terwijl het toch echt
twee kanten van dezelfde medaille zijn.”•

‘ WE METEN DE
STIJGING VAN
DE ZEE BETER
DAN DE
DALING VAN
ONZE BODEM’
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De rioolwaterzuivering in Weesp gaat
aan een nieuw leven beginnen. De
huidige installatie dateert uit 1974 en is
op. Het systeem dat nog werkt met de
gedateerde oxidatiebedden, voldoet niet
meer aan de eisen die worden gesteld
aan het zuiveren van het afvalwater, legt
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uit.
In feite draait de rwzi op een tijdelijke
vergunning met ruimere eisen.
Een nieuwe installatie moet een einde
maken aan deze ongewenste s ituatie.
Die wordt nu gebouwd. Het is een
ICEAS-zuivering van Xylem die voor het
eerst in Nederland wordt geplaatst.
Het systeem is een cyclisch zuiveringsproces dat in één tank (reageren, uitzinken, decanteren en stabiliseren) volledig
geautomatiseerd plaatsvindt terwijl de
aanvoer continue doorloopt. De zuivering is efficiënt, het systeem gebruikt
minder energie, zo is de claim.
Op het rwzi-terrein in Weesp worden
twee bassins geplaatst, vertelt project
engineer Jorrit Barf van h
 oofdaannemer
Mobilis. Elk met een diameter van
42,6 meter. Inhoud: 8.500 kubieke meter.
Doordat de cyclus niet meer plaatsheeft
in meerdere tanks maar in één, is het
ruimtebeslag kleiner en kan worden
bespaard op de bouwkosten.
Bovendien blijft er ruimte over om in de
toekomst meer tanks te plaatsen of een
extra zuiveringsstap toe te voegen voor
nabehandeling van het gezuiverde water.
“Bijvoorbeeld voor het verwijderen van
medicijnresten”, stelt AGV.
De nieuwe zuivering wordt klimaat
bestending. De belangrijkste elektrische
installaties worden verhoogd aangelegd,
zodat ze onaangetast blijven bij een
overstroming en de zuivering kan blijven
draaien.
De bouw ligt op schema, vertelt Barf.
Begin januari 2020 moet de installatie
klaar en in gebruik zijn. Als de nieuwe
zuivering naar wens draait, wordt de
oude gesloopt.

VAN OXIDATIEBED NAAR
CYCLISCHE ZUIVERING
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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AANPAK NITRAATUITSPOELING
NAAR GRONDWATER

Brabant voert de druk op
TEKST BERT WESTENBRINK | BEELD ISTOCKPHOTO

Provincie Brabant, landbouworganisatie ZLTO en drinkwaterbedrijf
Brabant Water intensiveren de aanpak om vervuiling van grondwater
met nitraat terug te dringen. In een laatste poging wordt ingezet op
maatwerk. Boeren krijgen specialisten aan de keukentafel die ze
helpen om meststoffen efficiënter te gebruiken.

D
‘ ALS HET
ONS IN
BRABANT
NIET LUKT,
DAN LUKT
HET
NERGENS’

e maatwerkactie is in Brabant
een ultieme poging om het tij
te keren. Terugdringen van de
vervuiling van het grondwater
door nutriënten als fosfaat en
nitraat is al vele jaren een hoofdpijndossier
in het waterbeheer. Tal van inspanningen
ten spijt (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer),
neemt de uitspoeling onvoldoende af. Daardoor dreigt dat de normen in de Europese
beleidsinstrumenten Nitraatrichtlijn en de
Kaderrichtlijn Water (KRW) niet worden
gehaald.
Nederland voldoet niet aan de Europese
norm van maximaal 50 mg/l nitraatuitspoeling via het grondwater. Dit speelt met
name in het zandgebied in het zuiden en
oosten van Nederland en het lössgebied in
Limburg. Uitspoeling van nutriënten naar
het oppervlaktewater is in een veel groter
deel van Nederland aan de orde.
De nationale aanpak is erop gericht om te
voldoen aan genoemde richtlijnen. En de
tijd dringt. In 2021 loopt het zesde actie
programma van de Nitraatrichtlijn af, 2027
is het jaar waarin de normen van de KRW
moeten zijn gehaald. Die naderende deadlines maken de Brabantse gedeputeerde
Rik Grashoff (GroenLinks) nerveus. De provincie is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de grondwaterkwaliteit. G
 rashoff:

“Ik maak me zorgen of we de doelen gaan
halen. Nitraat op zandgronden is al decennialang een probleem. De uitspoeling moet
terug naar nul en daar zijn we nog lang
niet. Het moet drastisch teruggedrongen
worden.”
Ook drinkwaterbedrijf Brabant Water maakt
zich zorgen. Het is voor de productie van
drinkwater volledig afhankelijk van grondwater en dat maakt het bedrijf kwetsbaar.
Het drinkwaterbedrijf heeft 21 grondwater
beschermingsgebieden (15.000 hectare) in
Brabant, waarvan in een aantal de norm
van 50 mg/l nitraat wordt gemeten.
Tandje bij
Provincie, ZLTO en Brabant Water zijn overeengekomen om een tandje bij te zetten.
De drie partijen tekenden op 5 juli 2018 een
overeenkomst om de uitspoeling van nitraat
in grondwaterbeschermingsgebieden
terug te dringen. De afspraak was toen dat
boeren gestimuleerd zouden worden om
zelf maatregelen te nemen, met ZLTO als
aanjager.
Een generieke opzet gebaseerd op vrijwillige deelname, het levert niet genoeg op.
In de acht meest kwetsbare grondwaterwingebieden wordt daarom de aanpak nu
geïntensiveerd. Dat betekent: maatwerk.
“En dat is nieuw”, zegt directeur Guïljo van

N

Nuland van Brabant Water. “Specialisten
gaan meedenken met boeren.”
Het gaat om de grondwaterbeschermingsgebieden rond de drinkwaterwinningen in
Vessem, Nuland, Roosendaal, Waalwijk,
Helvoirt, Bergen op Zoom, Gilze en Gilzer
baan. Om resultaten op bedrijfsniveau te
kunnen meten wordt een meetnetwerk
geïnstalleerd in de gebieden. Er wordt een
nulmeting gedaan en vervolgens worden
de resultaten gemonitord. Daartoe worden
duizend meetpunten geplaatst, vertelt
Van Nuland. Kosten van het project: ruim
anderhalf miljoen euro, waarvan het Rijk
een derde voor zijn rekening neemt.
In de nieuwe aanpak worden boeren op
bedrijfsniveau geholpen om meststoffen
efficiënter te gebruiken. Specialisten gaan
per bedrijf bepalen en vertellen hoe dat
moet. Naast besparing op meststoffen
moet de aanpak leiden tot betere gewasopbrengst en een positief effect hebben op de
grondwaterkwaliteit.
De stap van een generieke aanpak naar
maatwerk op bedrijfsniveau, stemt Adrie
Bossers, bestuurder van ZLTO, hoopvol.
“Je moet maatwerk leveren, want geen
twee boerenbedrijven zijn gelijk”, zegt hij.
“En een boer moet het gevoel hebben dat
zijn bedrijfsvoering er beter van wordt.”
Laaghangend fruit
De boerenbestuurder onderstreept in de
gezamenlijke toelichting met Grashoff en
Van Nuland op het project, dat er al een
hoop is bereikt. Boeren met 71 procent
van het landbouwareaal werken mee aan
de huidige regeling, zegt de ZLTO’er die
zelf een akkerbouwbedrijf heeft in Langeweg. Maar, voegt hij er ook aan toe, ‘dat
is het laaghangende fruit’. Het gaat er nu
om de resterende boeren mee te krijgen,

NR7/8 AUGUSTUS 2019

AANPAK NITRAATUITSPOELING

Rik Grashoff

realiseert hij zich. “Dat zijn meest deeltijd
boeren en die voelen de noodzaak een stuk
minder.”
Het project is niet vrijblijvend, zeggen de
drie participanten. Sancties hebben ze
evenwel niet voorhanden, maar de noodzaak voor de boeren zit ‘m in de Europese
richtlijnen, legt Van Nuland uit. “Als het
zesde actieprogramma van de Nitraatrichtlijn niet succesvol is, dan betekent dat
risico op het einde van de derogatie.” Een
scenario waar de landbouw grote schrik
voor heeft, want het zou betekenen dat
Nederland geen vrijstelling meer krijgt
van de strenge Europese uitrijregels voor
stikstof. Een besluit dat de bedrijfsvoering
van veel agrarische bedrijven in
problemen zal brengen.
Bossers: “Wat we hopen is
dat we in deze acht gebieden kunnen laten zien
dat deze aanpak werkt
met een betere bedrijfsvoering, een betere bodem en
een betere waterhuishouding tot
gevolg.” Van Nuland: “Als we hier
laten zien dat het kan, dan is er
geen enkel excuus meer om het
in andere gebieden niet te doen.”
Voor gedeputeerde Grashoff is dat
noodzaak. “Wat ik zou willen bepleiten is
dat we deze maatregelen zo snel mogelijk opschalen naar alle drinkwaterge
bieden.”
De drie partijen hebben er vertrouwen
in dat de intensivering werkt, ook al
is de resterende tijd waarin resultaten
moeten worden gehaald, krap. Dat vertrouwen is mede gebaseerd op de goede
samenwerking tot dusver. “Als het ons in
Brabant niet lukt, dan lukt het nergens”,
zeggen ze.•

Guïljo van Nuland

Adrie Bossers
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Zwier van der Vegte

‘ BODEMVERBETERING
IS DE ENIGE OPLOSSING
EN DAARIN VINDEN
WATERPARTIJEN EN
BOEREN ELKAAR’
Bron: Koeien & Kansen

Nitraat in zandgrond
neemt weer toe

N

NITRAAT IN ZANDGROND

te structureel? Dat hoop ik toch niet. Ik ga
ervanuit dat niet elk jaar zo droog zal zijn.”

TEKST BERT WESTENBRINK | BEELD ISTOCKPHOTO

Op de zandgrondbedrijven die meedoen aan het project Koeien &
Kansen is voor het eerst in 10 jaar de gemiddelde nitraatconcentratie
in het grondwater boven de Europese norm van 50 mg/l gestegen.
Een incident of een trend?

H

et project
Koeien &
Kansen houdt
in de publicatie over
de resultaten van de
nitraatconcentratie in
bodemwater nog een
slag om de arm over
de oorzaak van de
stijging; droogte en
lage grondwaterstanden hebben mogelijk
bijgedragen. Manager
Zwier van der Vegte
van melkveeproefboerderij De Marke,
een van de zes
zandgrondbedrijven
die meedoen aan
het project Koeien
& Kansen, is meer
uitgesproken en
ziet in de droogte
de oorzaak van de
stijging. Hij zegt: “Bij
droogte groeien de gewassen minder en onttrekken ze
minder stikstof. Daardoor loopt
het stikstofniveau op.”
Het proefbedrijf in de Achterhoek
(Hengelo) met 55 hectare lichte
zandgrond is onderdeel van Wage-

ningen University & Research en houdt
80 koeien die jaarlijks 700.000 kg melk
produceren. Doel van De Marke is de belasting van het milieu tot een minimum te
beperken. Het is het enige proefbedrijf dat
meedoet aan het project Koeien & Kansen.
De verhoogde nitraatconcentraties in het
grondwater op de K&K-bedrijven op zand,
blijkt uit metingen van vorig jaar door
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). Het instituut neemt jaarlijks
watermonsters op de bedrijven die meedoen aan het project. Daarvan is de opzet
dat de deelnemende melkveebedrijven zich
met innovatieve maatregelen richten op een
stikstof- en fosfaatefficiënte bedrijfsvoering.
Met het passeren van de norm van 50 mg/l
in het grondwater zitten de zandgrondbedrijven boven de Europese grenswaarden,
zoals vastgesteld in de Europese nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water. Gaat het de
verkeerde kant op? Van der Vegte denkt van
niet. “Als je kijkt naar het gemiddelde van
de laatste tien jaar, dan loopt het niet zoveel
uit de hand”, zegt hij.
De meetresultaten van RIVM ondersteunen
Van der Vegtes stelling. Uit een grafiek van
het project blijkt dat de zandgrondbedrijven
sinds 2008 gemiddeld op of onder norm van
50 mg/l zaten, met het beste gemiddelde
resultaat in 2017 (zie kader). Maar 2018 was
droog en dit jaar is het niet anders. Wat als
deze droogte structureel wordt? “De droog-

Vocht
In de bedrijfsvoering van de zandgrondbedrijven is vocht de grootste bepalende
factor, aldus Van der Vegte. Het bedrijf in
de Achterhoek is daarbij afhankelijk van
regenwater. Er wordt geen water aangevoerd en bodemwater heeft geen capillaire
werking, zegt hij. Het bedrijf beschikt over
een regeninstallatie, gevoed met grond
water. “Hiermee kunnen we het tekort
enigszins compenseren, maar dit kan nooit
de normale neerslag vervangen.”
Om nutriëntenuitspoeling te verminderen
en het hoofd te bieden aan lage waterstanden door droogte is bodemverbetering de
enige oplossing, zegt de manager van de
proefboerderij. Nog scherpere bemestings
normen schaden de gewasopbrengst, zegt
hij.
“Bodemverbetering is de sleutel, ja. Dat
is de enige oplossing en daarin vinden
waterpartijen en boeren elkaar. De gewas
opbrengst verbetert en je hebt minder
uitspoeling. Als je de bemestingsnorm nog
verder aanscherpt, dan wordt het er niet
beter op.”
Een verbeterde bodem met meer organische stoffen heeft een groter wateropvangend vermogen, zegt Van der Vegte. Om de
zandgronden in de Achterhoek te verrijken,
voert De Marke sinds begin dit jaar kleigrond aan uit het rivierengebied om het
organische stofgehalte in de schrale zandgrond te verhogen. Het proefbedrijf monitort wat de effecten daarvan zijn, resultaten
zijn er nog niet. “Heel veel processen in
de bodem begrijpen we nog niet. Het zijn
enorm complexe processen. We doen veel
onderzoek om het beter te begrijpen.”
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Hoopvol
Ook al is de vervuiling van het grondwater
met nitraat nog een groot probleem in het
waterbeheer, Van der Vegte ziet veel vooruitgang. “Ik ben hoopvol. In de afgelopen
30 jaar is het kunstmestgebruik al met twee
derde afgenomen. Gebruik van dierlijke
mest is met een kwart verminderd. Het
bodemoverschot van stikstof is veel lager.
Dat was 400 tot 500 kg per hectare, nu is
dat 140 kg.”
De volgende stap is de kringlooplandbouw,
zegt hij, verwijzend naar het beleid van de
minister van Landbouw, Carola Schouten.
Zij wil de omslag in 2030 voltooid hebben.
De transitie naar kringlooplandbouw is
geen sinecure. Er zijn radicale veranderingen nodig, zo moet de landbouw afstappen
van het jarenlang gevoerde beleid van productieverhoging en kostprijsverlaging.
In de kringlooplandbouw gaat het om het
zoveel mogelijk sluiten van de kringloop van
grondstoffen, nutriënten en biomassa op
een zo’n laag (passend) mogelijk schaalniveau, zo staat in het dit jaar gepubliceerde
de expertpaper van de WUR over de kringlooplandbouw. “Dit moet uiteindelijk leiden
tot minder tot geen emissies naar bodem,
lucht en water; geen verspilling van grondstoffen; een mitigatie van broeikasgasemissies; goede bodemkwaliteit; een herstel van
de biodiversiteit en ook nog goede verdienmodellen.”•

VOOR HET EERST IN
10 JAAR BOVEN NORM
50 MG/L

Uit een overzicht van het
project Koeien & Kansen
blijkt dat de melkveebedrijven op zandgrond sinds 2008
gemiddeld op of onder de
Europese norm van 50 mg/l
zaten, met het beste gemiddelde resultaat in 2017. Vorig
jaar steeg dit gemiddelde tot
boven de norm.
De nitraatconcentraties worden gemeten door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). Aan het project
doen 16 melkveebedrijven
mee, ze gelden qua ligging
als representatief voor de
Nederlandse melkveehouderij. Proefbedrijf De Marke en
5 andere bedrijven staan op
zandgronden in het zuiden en
oosten van het land.
Op de bedrijven wordt de uitspoeling van nutriënten in de
wortelzone gemeten. Voor de
bedrijven op de zandgronden
gebeurt dit in de zomer in het
grondwater.
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Het bruist al
van het leven
op de Marker
Wadden
Het plan om het Markermeer in te polderen
werd een flop. Maar nu voltrekt zich in
het Markermeer alsnog een sterk staaltje
Nederlandse waterbouwkunde, de Marker
Wadden. De eilandengroep bruist al van het
leven. Het Markermeer wordt eindelijk een
plek om van te houden.
TEKST CORIEN LAMBREGTSE | BEELD STRAYSTONE/PETER LEENEN,
MARTEN VAN DIJL/NATUURMONUMENTEN

D

MARKER WADDEN

‘IEDEREEN IS VERRAST OVER WAT ER IN
ZO KORTE TIJD AAN LEVEN OP GANG IS
GEKOMEN OP COMPLEET NIEUW LAND’

uizend soorten bleek aan de
ambitieuze kant, maar een paar
honderd planten- en diersoorten ontdekten de vrijwillige
onderzoekers op de ‘duizend
soortendag’ in juni al wel. Volgens Roel
Posthoorn, projectdirecteur Marker Wadden
namens Natuurmonumenten, ‘bruist het
van leven op de Marker Wadden’.
Wiegert Dulfer, programmamanager van
het Kennis- en Innovatieprogramma Marker
Wadden (KIMA) zegt dat het eigenlijk nog te
vroeg is om wetenschappelijke uitspraken
te doen. “We zitten midden in de pioniers
fase en er verandert continu heel veel. Maar
inderdaad: iedereen is verrast over wat er in
zo korte tijd aan leven op gang is gekomen
op compleet nieuw land.”
Er zijn al zeker 120 soorten vogels geteld,
waaronder de ijseend, fuut, kluut, k
 leine
karakiet, kokmeeuw, strandplevier en
visdief, maar ook andere fauna: vleermuizen, libelles en miljoenen dansmuggen.
In de bassins op de eilanden zijn kranswieren gevonden; een belangrijk teken dat
de waterkwaliteit goed is. Op de eilanden
groeien planten als lisdodde en moeras
andijvie. Tussen de eilanden zijn volop
algen, zoo-plankton, vislarven, aasgarnalen
en watervlooien aangetroffen.
De eerste eilandengroep bestaat uit vijf
eilanden en onderwaternatuur; samen
900 hectare. De ambitie is om van de Marker Wadden een archipel te maken van vijf
eilandengroepen. Met in totaal 10.000 hectare wordt dit één van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa.
De Marker Wadden zijn bedacht om een
aantal grote problemen op te lossen. Het
Markermeer heeft allemaal harde oevers

NR7/8 AUGUSTUS 2019

en een dijk die het meer afsluit. Daardoor
is de natuurlijke dynamiek uit het gebied
verdwenen en is er een dikke slibdeken
ontstaan die het leven in het meer verstikt.
Het gevolg is dat de vis- en vogelstand sterk
achteruit zijn gegaan. Wie over de Houtribdijk van Enkhuizen naar Lelystad rijdt, ziet
meteen het verschil: het Markermeer heeft
donker, troebel water, het IJsselmeerwater
is een stuk helderder.
Voldoende geld
Er waren al lang ideeën om het Markermeer tot leven te wekken, maar niemand
had een uitvoerbaar idee en voldoende geld,
vertelt projectdirecteur Posthoorn. “In 2011
heeft Natuurmonumenten het initiatief naar
zich toe toegetrokken. Wij hebben het idee
voor de Marker Wadden voorgedragen voor
het Droomfonds van de Postcode Loterij en
kregen 15 miljoen euro. Daarna ben ik gaan
kijken hoe we dat bedrag konden verdriedubbelen tot 45 miljoen, zodat we de eerste
250 hectare konden aanleggen. Met bijdragen van de Postcodeloterij, de provincie
Flevoland, het Rijk en Natuurmonumenten
is dat gelukt. Daarna hebben we nog eens
28 miljoen euro bij elkaar gekregen om de
hele eerste fase uit te voeren, in totaal dus
900 hectare.”
De aanleg van de eilandengroep wordt
uitgevoerd door Boskalis, in opdracht van
Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten.
In mei 2016 kwam het eerste stukje land
boven water. Op 8 september 2018 ging
het eerste eiland open voor publiek. Dit
haveneiland is en blijft het enige deel van
de Marker Wadden dat toegankelijk is voor
belangstellenden. Het komend jaar wordt er
een kleine nederzetting gebouwd. >
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MARKER WADDEN

FASE 1 IN
CIJFERS
Het haveneiland
van de eerste
eilandengroep
omvat 250 ha
natuur, boven en
onder water.
Dit eiland is
gebouwd met:

4,5 miljoen m3
zand voor strand,
wandelpaden,
zachte randen en
havendammen

3,5 miljoen m3

klei, veen en slib
voor moeras
gebieden

75.000 ton

stortsteen voor
de harde rand van
de haven
De aanleg van
de eerste vijf
eilanden (fase 1)
vraagt in totaal

30 miljoen m

3

zand, klei, veen
en slib, allemaal
afkomstig uit het
Markermeer.

Volledig off-grid, dus zelfvoorzienend qua
waterwinning en -zuivering en stroomopwekking. Posthoorn: “Er komen een paar
gebouwen voor materiaal en beheer en
onderhoud, een paviljoen en een informatiecentrum voor dagrecreanten, een
groepsaccommodatie en een veldstation
voor onderzoekers. Ook bouwen we zes
huisjes voor de vrijwilligers die het eiland
gaan beheren en voor vakantiegangers.
Met die vakantiehuisjes hopen we het beheer en onderhoud in de toekomst deels
te financieren.”
Natuur en mensen
Het project Marker Wadden heeft vier
doelen. “Het eerste is betere natuurkwaliteit. De Marker Wadden worden een vogelparadijs”, vertelt Posthoorn. “Het tweede
doel is een betere waterkwaliteit. We brengen variatie aan in de diepte en helderheid
van het water, om diversiteit en leven te
stimuleren. Het derde doel is innovatie: we
bedenken nieuwe technieken en oplossingen om met slib te bouwen.”
Maar het allerbelangrijkste doel is volgens
hem dat mensen van het Markeermeer
gaan houden. “Het Markermeer is een
mislukt project in onze geschiedenis. Maar
weinig mensen zagen de schoonheid van
het overgebleven meer. Dat is toch heel
jammer. Daarom hebben we er niet alleen
een natuurproject van gemaakt, maar ook
een project voor mensen. Je kunt er in de
zomermaanden met je eigen boot of met
een veerdienst naar toe, om het haven

eiland te bekijken. De belangstelling heeft
onze verwachtingen overtroffen. Mensen
blijken het heel erg leuk te vinden om op
expeditie te gaan naar een eiland dat er een
paar jaar geleden nog niet was.”
Living lab
De aanleg van de Marker Wadden is een
voorbeeld voor het project Veerkracht
Grote Wateren, dat invulling geeft aan de
Gebiedsagenda IJsselmeergebied en de
Programmatische Aanpak Grote Wateren.
Doel van dit project is om het ecologische
en sociaaleconomische systeem in onderlinge samenhang te beschouwen en te zien
hoe deze systemen omgaan met veranderingen. Tegelijkertijd met de aanleg van de
Marker Wadden is daarom ook het Kennisen Innovatieprogramma Marker Wadden
(KIMA) van start gegaan. Een initiatief van
onderzoekstinstituut Deltares, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en EcoShape.
Volgens Wiegert Dulfer, programma
manager KIMA, is dit een uniek onderzoeksproject. “Nooit eerder werd op grote
schaal overtollig slib gebruikt om natuur
eilanden aan te leggen en het ecosysteem
te herstellen. Dit Living Lab biedt de kans
om de aanleg van natuureilanden en de
ontwikkelingen van de natuur ter plekke te
volgen. Het programma focust op drie onderzoeksthema’s: bouwen met slib en klei,
herstel van het ecoysteem en governance.
Met de kennis die we rond deze thema’s
opbouwen, kunnen Nederlandse bedrijven
straks de wereld in, want er zijn wereldwijd

veel meer gebieden met een slibprobleem.”
De kern van dit project is Building with
nature. “In de Marker Wadden gebruiken we
natuurlijke processen om de waterkwaliteit
te verbeteren en een bepaalde vorm van
natuur te krijgen. We leren hoe we op een
zo efficiënt mogelijke manier een voldoende
stabiele ondergrond kunnen bouwen van
slib. Daarnaast onderzoeken we hoe we
een zo divers mogelijk ecosysteem kunnen
creëren dat aantrekkelijk is voor vogels, en
dus voldoende voedsel biedt en voldoende
plekken om te broeden.”
Het derde onderzoeksthema, ‘Governance’,
is volgens Dulfer wat minder fysiek, maar
minstens zo belangrijk. “Om een project als
dit tot een succes te maken, is er niet alleen
technische kennis nodig over bouwen met
slib en herstel van ecosystemen, je moet
ook weten hoe je zo’n project inricht qua
besluitvorming, financiële constructies,
samenwerkingsvormen, juridische aspecten en beheer. De Marker Wadden is een
prachtig voorbeeld van samenwerking in
de vierhoek bedrijfsleven, overheid, onderzoeksinstituten en maatschappelijke
organisaties. Internationaal wordt dit de
Dutch Diamond genoemd. Voor ons is dit
het bestuur van dit project ook bijzonder,
al zijn wij het als polderland gewend om
in allerlei verbanden samen te werken. Dit
project biedt kansen om onze kennis over
het poldermodel te delen met partijen in
het buitenland die ook samen met anderen
tot grote projecten willen komen. Vanuit het
buitenland is daar veel belangstelling voor.”
Volgende fasen
De aanleg van fase 1 wordt in 2020 voltooid,
het onderzoeksprogramma loopt door tot
2022. De voorbereidingen voor het vervolg
zijn intussen al in volle gang. In de ontwikkelingsvisie van Nationaal Park Nieuw Land
die in februari dit jaar werd gepresenteerd,
is de aanleg van 10.000 hectare Marker
Wadden opgenomen.
“We wisten echt niet precies waar we aan
begonnen, welke problemen we zouden
tegenkomen en wat de risico’s zouden zijn,
maar we zijn er vol enthousiasme ingeNR7/8 AUGUSTUS 2019

stapt”, zegt Posthoorn. “We zitten er met
z’n allen bovenop om te kijken hoe het gaat.
De lessen die we in fase 1 leren, passen
we toe in de volgende fasen. Het blijft toch
altijd een beetje kunst- en vliegwerk. De
eilanden zullen altijd beheer en onderhoud
nodig hebben. Ook moeten we af en toe
zand suppleren. Maar we geven de natuur
zoveel mogelijk de kans om haar gang te
gaan. De eilanden zijn zo aangelegd dat ze
zelf slib opvangen en vasthouden. Daarmee
versterken ze zichzelf en zorgen ze ervoor
dat het Markermeer een paradijs wordt
voor vogels.” •

Roel Posthoorn

Wiegert Dulfer

‘DE BELANGSTELLING VOOR DE MARKER
WADDEN HEEFT ONZE VERWACHTINGEN
OVERTROFFEN’

HOE VERANDERT SLIB IN RIETMOERAS?

In het Markermeer is in juli dit jaar een nieuw experiment gestart om te zien hoe
het proces van bodemvorming precies verloopt. Er zijn drie speciale compartimenten aangelegd die worden gevuld met slib uit het Markermeer. In die compartimenten wordt het dunne slib geleidelijk omgezet in een voldoende stevige bodem
voor rietmoeras. De onderzoekers gaan dit proces nauwkeurig monitoren.
Doordat de compartimenten vanaf één punt worden gevuld, ontstaat er een geleidelijke overgang in de laagdikte en samenstelling van de sliblaag. Daarnaast wordt
er op verschillende plekken vegetatie ingezaaid om de effecten van planten op het
bodemvormingsproces te meten. De onderzoekers volgen de zetting van het slib in
de tijd, de ontwikkeling van dichtheids- en sterkteprofielen, de waterspanningen
en korst- en scheurvorming. Het experiment is te volgen via de website van het
Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA).
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WATERTECHNIEK

TECHNISCHE INFORMATIE UIT DE WATERSECTOR

Test holle vezel
nanofiltratie
Het Twentse bedrijf NX Filtration
wil een demonstratie-installatie
bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede bouwen voor
het testen van de holle vezel
nanofiltratie. De technologie is
een veelbelovende techniek om
medicijnresten en andere micro
verontreinigingen uit afvalwater
te halen.
NX Filtration is een startup in
Enschede met Erik Roesink (deeltijdhoogleraar Membraantechnologie aan de Universiteit Twente)
als algemeen directeur. Het bedrijf
heeft holle vezel nanofiltratie
membranen ontwikkeld.
De innovatie is de afgelopen
jaren op kleine industriële schaal
getest in het Water Experiment
Center Twente (WECT). Dat is een
proefhal op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Glanerbrug van
Vechtstromen. Hierbij werken
Hogeschool Saxion, Waterschap
Vechtstromen en een aantal bedrijven waaronder NXF samen.
Holle vezel membraan nanotechnologie is in principe gereed voor
productie. Dat moet worden aangetoond met een demonstratie-
installatie in Enschede. Water
schap Vechtstromen moet
daarvoor groen licht geven.

Tool voor
invoering
BRO-data
Harnaschpolder levert groen gas

Vallei en Veluwe standaardiseert besturing

Op de afvalwaterzuivering Harnaschpolder
in Den Hoorn wordt vanaf deze maand
groen gas geproduceerd.

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de
SCADA-systemen standaardiseren waarmee de installaties worden bestuurd. Het
gaat om 16 rwzi’s en 87 rioolgemalen, die
gekoppeld zijn aan 18 externe bronnen
voor het verzamelen en verwerken van
gegevens.

Het biogas dat vrijkomt bij de slibvergisting
op de awzi, zo’n 6,5 miljoen kubieke meter
per jaar, wordt in de groengasinstallatie
met membraantechnologie opgewaardeerd
naar groen gas, bestaande uit 89 procent
methaan. De installatie is geleverd door
Bright Biomethane.
De verwachte productie is jaarlijks 4,5 miljoen kubieke meter hernieuwbaar laagcalorisch gas (L-gas) met aardgaskwaliteit,

dat wordt geïnjecteerd in het gasnetwerk
van netbeheerder Westland Infra. Het groen
gas wordt geleverd aan de transportsector
en is goed voor 30 miljoen kilometer
wegtransport per jaar.
De groengasinstallatie is in de toekomst
eenvoudig geschikt te maken voor de
productie van hoogcalorisch gas (H-gas),
aldus leverancier Bright Biomethane. De
installatie is de tweede van Hoogheemraadschap van Delfland. Vorig jaar nam
Delfland al een dergelijke installatie op
de afvalwaterzuivering in Vlaardingen in
gebruik.

Update van Split-O-Mat
EnviroChemie heeft de Split-O-Mat afvalwaterzuiveringsinstallaties een update
gegeven. Deze serie installaties bestaat
intussen veertig jaar.
Nieuw is onder
andere de gebruikersapplicatie.
Deze maakt het
mogelijk om de
installaties via een
web gebaseerde tool
online te monitoren
en te besturen, wat
de besturing en het
beheer efficiënter
moet maken.
EnviroChemie biedt

nu ook een optioneel ondersteuningsmodel
voor de Split-O-Mat installaties. Het voordeel hiervan is dat operators en applicatietechnici beter inzicht krijgen in de werking
van de installatie. Dit draagt niet alleen bij
tot een doelmatiger gebruik, maar heeft ook
als voordeel dat makkelijker aan bijvoorbeeld lozingseisen kan worden voldaan,
aldus EnviroChemie.
Split-O-Mat installaties worden gebruikt
voor het afscheiden van emulsies van afvalwater. Hierdoor worden onder andere vetten,
oliën, verfresten en schoonmaakmiddelen
uit het water verwijderd. De installaties worden als modules geleverd. Er zijn verschillende Split-O-Mat producttypes beschikbaar
voor de behandeling van batchvolumes van
200 tot 1.500 liter.

Het is de bedoeling dat iedere gebruiker toegang heeft tot de meest relevante en actuele
gegevens op meerdere devices, zoals vaste
computers, tablets of smartphones. De
standaardisatie wordt uitgevoerd door ICT.
Dit bedrijf is partner van Wonderware dat de
SCADA-software maakt die ICT bij Vallei en
Veluwe gaat toepassen.
Voor het ontwerp van de user-interface
maken ICT en Wonderware gebruik van een
User Experience Design (UX-design). Dit is

een analyse- en ontwerpmethode waarin
de ervaring van de gebruiker centraal staat
en die rekening houdt met de verschillende
typen gebruikers van het systeem. In dit
geval gaat het om 19 verschillende groepen.
Om de benodigde functionaliteit te krijgen,
wordt standaard software gebruikt. Het
huidige Wonderware System Platform wordt
opnieuw ingericht. Dit zal onder andere het
gebruik van augmented en virtual reality
mogelijk maken. Wonderware Benelux
heeft in het voortraject een adviserende rol
gespeeld en zal ook bij de uitvoering nauw
betrokken worden.
De voorbereiding, selectie en concretisering
van het project zijn inmiddels afgerond zodat
gestart kan worden met de uitvoering. Het
gestandaardiseerde systeem wordt eind
2022 opgeleverd.

HERMANA verbetert watermanagement Colombia
Vorige maand is het digitale instrument
HERMANA gelanceerd en moet de regio
nale overheid in Colombia helpen bij duurzaam watermanagement.
Het dashboard is door Deltares o
 ntwikkeld
samen met Nederlandse partijen als
Hydrologic, FutureWater en Dutch Water
Authorities.
In het digitale instrument wordt informatie
verzameld en geordend. Het systeem combineert gegevens en functies van het Delft
FEWS Colombia-systeem, dat waarschuwt
voor overstromingen, satellietgegevens van
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InfoSequia (FutureWater), GeoCVC en het
platform HydroNET (Hydrologic).
In de Valle del Cauca, een van de belangrijkste departementen aan de westkust van Colombia, is in principe voldoende water. Maar
de verantwoordelijke Corporacion Autonomo
Regional del Valle del Cauca (CVC) heeft
moeite om duurzaam watermanagement te
voeren, zegt Marta Faneca van Deltares.
Er is veel informatie beschikbaar. “Maar
die is nogal versnipperd en niet of te laat
toegankelijk”, zegt Faneca. Op basis van de
geordende data in HERMANA kunnen betere
beslissingen worden genomen, zo is het idee.

Realworld Software Products
heeft haar software portefeuille
uitgebreid met BROLab, een
applicatie voor het aanleveren
van data aan de Basis Registratie
Ondergrond (BRO).
De tool biedt, aldus het bedrijf,
bronhouders zoals waterschappen, waterbedrijven en gemeenten, de mogelijkheid om put
gegevens gevalideerd volgens de
IMBRO standaarden aan te leveren
aan de basisregistratie. “Ongeacht
welk dataopslagsysteem er wordt
gebruikt in het bedrijf.”
De invoering van BRO is een door
het ministerie van Binnenlandse Zaken gefinancierd project
om de gegevens van putten van
alle bronhouders vast te leggen.
De registratieplicht geldt per
1 januari 2018 voor gegevens van
grondwatermonitoringputten.
Putgegevens moeten voldoen
aan kwaliteitseisen wat betreft
de g
 egevensinhoud, te weten
IMBRO/A.
Realworld Software Products zegt
verschillende diensten te kunnen
leveren om de bronhouders te
helpen met het indienen van data
aan de basisregistratie, zoals
inhoudelijk advies, dataverwerking
en aanlevering, synchronisatie van
huidige databeheersystemen met
de BRO en datavalidatie.
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MATTHIEU DE SCHIPPER WINT PRIJS
MET ONDERZOEK ZANDVERPLAATSING

Meten in de branding

H
Dertig miljoen kuub zand
zeewaarts van de Honds
bossche en Pettemer
Zeewering, vijf miljoen
kuub op de bodem van
het Amelander Zeegat en
natuurlijk de 21,5 miljoen
kuub van de Zandmotor:
megasuppleties zijn in opmars. Kustwaterbouwkun
dige Matthieu de Schipper
(TU Delft) wil graag weten
hoe het zand zich verplaatst.
“Ik voel me soms als een
kind in een snoepwinkel.”
TEKST ERIC BURGERS
FOTO TU DELFT/FRANK AUPERLÉ

et strand mag dan
een ideale stek zijn
voor watersporters en
zonaanbidders, een
elementaire functie van
de kustzone is en blijft die van buffer
tussen zee en dichtbevolkt land. Maar
plannen voor kustbescherming gaan
niet meer alleen uit van duinen, dijken
en keringen. Gezien de kans op een
forse stijging van de zeespiegel in de
loop van deze eeuw, maar zeker ook
omwille van ruimte voor kustnatuur
én recreatie, zouden grote hoeveel
heden extra zand weleens uitkomst
kunnen bieden. De Schipper: “Kun
je door het strand te verbreden de
kust net zo goed beschermen als met
structuren van beton en steen? Op die
vraag probeer ik een antwoord te vinden door vast te stellen hoe golven het
zand in de brandingszone vervormen.”
Zandinjectie
Anders dan beton of hout is zand een
los materiaal. Je kunt het niet tien
keer belasten met hetzelfde resultaat.
“Dat maakt het bestuderen ervan wel
even anders”, legt De Schipper uit.
Als natuurlijke processen het werk
moeten doen, namelijk zand langs
de kust verspreiden, is het dus zaak
die natuurlijke dynamiek in beeld te
krijgen. “Een megasuppletie zoals

de Zandmotor moet zo’n twintig jaar
mee. Wat er met het zand gebeurt, is
een langdurig en enorm wisselvallig
proces. We willen juist de fluctuaties
kunnen beschrijven om er grip op te
krijgen. Dan kun je gaan bedenken of
het werkt, of je met zo’n zandinjectie
je doelen bereikt.”
De Zandmotor is inmiddels misschien
wel het meest intensief bemeten
stukje kust van Nederland. Een team
van promovendi en studenten heeft
er in de afgelopen jaren veertig tot
vijftig bezoeken afgelegd, telkens een
aantal dagen achter elkaar. Als ware
garnalenvissers kamden ze de branding af en verzamelden bergen data.
De Schipper somt op: “Stromingen
zijn uitgebreid in kaart gebracht. De
zandkorrelgrootte is in detail bestudeerd. Onder welke omstandigheden
zijn korrels fijn, of juist grof? Al die
informatie wordt nu in een computermodel verwerkt.”
Zelf heeft De Schipper in drie jaar tijd
heel wat uurtjes aan de kust tussen
Kijkduin en Ter Heijde doorgebracht.
Hij concentreerde zich op de verplaatsing van het zand door de zee. “Zowel
de geleidelijke processen als de meer
extreme omstandigheden, zoals de
afslag van zand bij stormen.” Hij legde
de morfologie van de brandingszone
vast vanaf een quad, met behulp van

M
drones en met doe-het-zelfboeien
waarop hij GPS-apparatuur monteerde. “Ik zet liever verschillende relatief
goedkope instrumenten in, zoals een
zwerm boeien waarmee je veel gegevens in een ruim studiegebied inwint,
dan een heel duur apparaat dat maar
één locatie bestrijkt.” Met een collega richtte hij enkele jaren geleden
een bedrijfje op, Shore Monitoring &
Research. “We hadden een water
scooter uitgerust met een sonarapparaat om ondiepe delen van de kust
te kunnen scannen. Die kwam bij de
Zandmotor ook uitstekend van pas.”
Meer dan fysica
De effecten van zo’n megasuppletie
betreffen niet alleen de fysica van het
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METEN IN DE BRANDING

kustsysteem. “Op Texel bekijkt een
ecoloog nu welke zandkorrelgrootte
jonge scholletjes fijn vinden. Daarin
ligt een prachtige relatie met ons
onderzoek.”
Hij vertelt enthousiast over een experiment op de Zandmotor waarvoor
waterbouwkundigen en ecologen
zes weken lang zij aan zij optrokken.
“De twee disciplines hanteren echter
heel andere onderzoeksmethoden en
uitgangspunten, andere tijdschalen
ook. De uitwisseling van gegevens is
daarom nog niet zo eenvoudig. Maar
we hebben wel een stap gezet in de
richting waarin het zou moeten gaan:
integraal onderzoek waarmee je de
multifunctionele doelstellingen van
zo’n project – recreatie, natuurwaar-

Matthieu de Schipper

‘PRIJS GEEFT NIEUWE ENERGIE’

In juni 2019 nam De Schipper de New
Scientist-prijs voor jonge wetenschapper
van het jaar in ontvangst. “De jury was
vooral enthousiast over hoe mijn onderzoek stoelt op kennis die ten grondslag
ligt aan de Deltawerken en andere civieltechnische prestaties, en tegelijkertijd de
weg baant naar andersoortige toepassingen. In een tijd waarin onderzoek
naar kwantumcomputers en robots veel
aandacht krijgt, is deze erkenning van
de maatschappelijke waarde van dit type
onderzoek zeer welkom. De prijs geeft
ons team nieuwe energie.”

den, kustbescherming, zwemwaterveiligheid – echt goed kunt toetsen.”
Misschien wel de belangrijkste
uitkomst van al het onderzoek, vindt
De Schipper, is dat je inderdaad op
de natuur kunt rekenen. Leg je een
enorme berg zand op één plek voor
het strand neer, dan wordt dat zand
vanzelf verspreid. “Op zich geen
verrassende conclusie, we weten dat
zandkastelen in de branding worden
weggespoeld. Maar met alle data die
we hebben verzameld kunnen we dat
proces veel beter modelleren. Je kunt
de gevolgen van dit soort ingrepen in
beeld gaan brengen, op basis van een
echte casus, en scenario’s maken.”
Dat is niet alleen interessant in het
kader van het nationale kustbeheer,
Nederlandse ingenieursbureaus
kunnen zo’n megasuppletie elders in
de wereld gaan presenteren als een
wetenschappelijk onderbouwd duurzaam alternatief voor harde kustverdediging. “Het is een van de adaptieve
manieren om zeespiegelstijging op te
vangen en, tja, goed voorbeeld doet
volgen.”•
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TOEGEPASTE WETENSCHAP IN DE WATERSECTOR

Foto Esther van der Grinten

WATERKWALITEIT ZONDER TOXICITEIT
Semi-veldexperimenten: afgeschermde poeltjes voor het testen van de effecten van
stoffen en mengsels op waterplanten, insecten, slakken, schaaldieren etc.

Schoon oppervlaktewater zonder micro
verontreinigingen – wie
wil dat niet? Maar we
gebruiken meer dan
100.000 chemische
stoffen! Maatregelen
zijn nodig, maar welke? Wat heb je aan
kennis over individuele
stoffen? En hoe onder
zoek je mengsels?
Met de Ecologische
Sleutelfactor Toxiciteit
(ESF-Toxiciteit) wordt
het mogelijk om heel
precies de stoffen en
de plekken met de
grootste risico’s te
identificeren.

In ons oppervlaktewater zitten steeds meer stoffen in een oneindige variatie aan concentraties en mengsels. Dat kan nadelig zijn voor zowel onze gezondheid als voor het waterleven.
Momenteel richten we in Nederland onze aandacht op zo’n 150 verontreinigende stoffen,
waarvan er 45 ‘Europees prioritair’ zijn. Voor elke stof wordt iedere waarneming vergeleken
met de norm voor die stof. Dat werkt prima voor bescherming tegen nieuwe bedreigingen,
maar niet voor het beoordelen van de waterkwaliteit.
Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) krijgt een waterlichaam al bij één normoverschrijding
de classificatie ‘voldoet niet’ (‘one out, all out’). En dat terwijl we nog niet eens één procent
van het totaal aantal stoffen beoordelen. Hierdoor wordt het prioriteren van maatregelen
onmogelijk. Dat werkt zo: stel de concentratie van één stof bovenstrooms van een rioolwaterzuivering (rwzi) is boven de norm. De KRW zegt: ‘voldoet niet’. Vervolgens emitteert de
rwzi allerlei stoffen, maar de classificatie verandert niet. Je ziet dus niet dat de emissies uit
de rwzi mogelijk risico’s toevoegen, en je ziet ook niet of de rwzi maatregelen moet nemen.
En als de rwzi maatregelen neemt, blijft de verbetering van de waterkwaliteit onzichtbaar.
Mengsels
De eerste versie van de ESF-Toxiciteit uit 2016 combineerde twee benaderingen. In het
‘Chemie-spoor’ werden voor elk waterlichaam alle aangetroffen stoffen en hun concentraties ingevoerd. Dat leverde een waarde op voor de toxische druk. In het ‘Toxicologie-spoor’
werden watermonsters getest op hun toxische effecten in bioassays (standaardtesten op
waterorganismen, meestal in het lab). Bioassays geven inzicht in de mengseltoxiciteit,
zonder dat de stoffen in het mengsel bekend hoeven te zijn.
De ESF-Toxiciteit leverde al snel waardevolle informatie op. Waterschap Limburg liet

metingen vanaf de jaren 80 tot heden beoordelen via het
Chemie-spoor. De concentraties van veel stoffen en de
toxische druk waren gedaald door maatregelen in o.a. de
glastuinbouw, terwijl het KRW-oordeel niet veranderde.
Bij Waterschap De Dommel bleek dat de toxische druk van
metaalmengsels was gedaald, door schonere productie in
een zinkfabriek, zandvangen en waterbodemsanering. De
druk door bestrijdingsmiddelen nam toe.
In beide gevallen leverde de ESF-toetsing een verfijnde
diagnose op: een totaal-oordeel over de ernst van de
situatie én over de stoffen die de bedreiging veroorzaakten.
Dit is cruciale informatie voor bestuurders. Zij kunnen zich
richten op hot spots en hot chemicals, wat ook nog eens
kosteneffectief is!
Sleutelfactor 2.0
De ESF-Toxiciteit wordt sinds 2018 doorontwikkeld in het
project ‘Toxiciteit’ van de Kennisimpuls Waterkwaliteit
(KIWK) en in samenwerking met het EMERCHE-project
(Topsector Water).
Eerste stap was een brede inventarisatie van gebruikerswensen, van lokale problemen met de waterkwaliteit en
van gebruikte oplossingen. Verder verwerken we een
vracht aan nieuwe kennis over microverontreinigingen en
de ecologische toestand in het watermilieu uit twee Europese projecten (SOLUTIONS resp. MARS).
In 2019 en 2020 willen we de vernieuwde aanpak testen
in case studies met onder meer waterschappen, drink
waterbedrijven en provincies, waar nodig ondersteund door
adviesbureaus.
Een belangrijk onderdeel daarvan is het ijken van de resultaten op de ecologische toestand in het veld. Dit gebeurt op
basis van ecologische data en met semi-veldexperimenten
(zie foto).
De belangrijkste nieuwe module van ESF-Toxiciteit wordt
een datasysteem waarin problemen met toxiciteit – die
zeer divers zijn – gekoppeld worden aan mogelijke maatregelen – ook zeer divers. Gebruikers kunnen in de toekomst
eenvoudig passende maatregelen opzoeken om in een
concreet geval de waterkwaliteit te verbeteren.
Kaderrichtlijn Water 2.0
Momenteel onderwerpt de EU de KRW aan een fitness
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check, op basis van nieuwe kennis (uit de projecten SOLUTIONS en MARS) en vele EU-brede praktijkervaringen. We
verwachten dat de KRW in de toekomst niet alleen stoffen
maar ook mengsels gaat beoordelen. We denken zelfs
dat de ESF-Toxiciteit belangrijk zal worden. Niemand wil
kostbare maatregelen inzetten die er nauwelijks toe doen,
terwijl de plaatsen en stoffen met werkelijke problemen
niet in beeld zijn. De sleutelfactor is hiervoor een bewezen
oplossing.
Binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit is er nu de kans
om de sleutelfactor nog handiger en beter te maken.
We streven naar winst voor iedereen die meedoet. Waterschappen en drinkwaterbedrijven krijgen meer kennis over
hun beheergebied en over maatregelen, de adviesbureaus
verdiepen hun kennis en verbeteren hun adviezen. Het
projectteam nodigt iedereen uit om samen te werken aan
waterkwaliteit zonder toxiciteit.
Leo Posthuma en Esther van der Grinten (RIVM),
Wilko Verweij (Deltares), Milou Dingemans (KWR),
Paul van den Brink (Wageningen Environmental Research)

Naar een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Waterkwaliteit zonder toxiciteit – wie wil dat niet? Voor
de microverontreinigingen die we nu kennen zijn we daar
nog niet aanbeland. Verdere maatregelen zijn nodig, maar
welke? En hoe kijk je naar realistische mengsels, wetend
dat we meer dan 100.000 stoffen gebruiken? De Kennis
Impuls Waterkwaliteit (KIWK) maakt nieuwe kennis over
microverontreinigingen in het watersysteem toepasbaar
in de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Die wordt
doorontwikkeld om vanuit een verfijnd totaalbeeld van
toxiciteit te komen tot effectieve maatregelen.
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Uit het onderzoek is gebleken dat drinkwaterklanten veel
vertrouwen hebben in de veiligheid van hun drinkwater en
drinkwaterbedrijf. Desgevraagd hebben ze wel behoefte
aan transparantie en meer duiding. Niet-natuurlijke stoffen
worden door sommige klanten als bedreiging gezien voor
de kwaliteit en veiligheid van drinkwater en klanten hebben moeite met gebruikte eenheden en begrippen, soms
zonder dat zelf te weten. Interessant is ook dat klanten die
lezen over stoffen in het drinkwater dat water weliswaar
als iets minder veilig ervaren, maar ze er toch minder
zorgen over hebben.
Negen communicatiehandvatten
Uit het onderzoek zijn negen communicatiehandvatten
naar voren gekomen.
1.

RISICOPERCEPTIE EN COMMUNICATIE
OVER DRINKWATERKWALITEIT
Wat willen klanten
weten over de kwaliteit
van het drinkwater?
Hoe gedetailleerd moet
je zijn in je informatie
en is het haalbaar om
open te zijn, zonder
onnodige zorgen te
creëren? Om antwoord
te krijgen op deze
vragen, heeft KWR
onderzoek gedaan naar
risicoperceptie.

Bij het zuiveren van drinkwater moeten drinkwaterbedrijven voldoen aan strikte regel
geving en vereisten uit de Drinkwaterwet. Drinkwater in Nederland is van hoge kwaliteit.
Wel bevat het, net zoals de leefomgeving en natuur, minieme (nanogrammen) concentraties
van natuurlijke en niet-natuurlijke stoffen. Door factoren als economische groei, intensieve
landbouw en veeteelt, langere perioden van verlaagde rivierafvoer als gevolg van klimaatverandering en nauwkeurigere meetmethoden, neemt het aantal stoffen dat wordt aangetroffen in grond-, oppervlakte- en duinwater dat wordt gebruikt als bron voor de productie
van drinkwater echter snel toe.
Naast het feit dat drinkwaterbedrijven meer moeite moeten doen om veilig drinkwater te
kunnen blijven leveren, zorgt dit ook voor uitdagingen op het gebied van communicatie.
Vertrouwen in de overheid en wetenschap zijn minder vanzelfsprekend aan het worden.
Klanten kunnen, mede beïnvloed door media, een negatief beeld hebben van niet-natuur
lijke stoffen in water en van de bewaking van drinkwaterkwaliteit. Hoe kunnen drinkwater
bedrijven doelmatig communiceren over drinkwaterkwaliteit? Niet alleen in geval van
calamiteiten en crisiscommunicatie, maar structureel.
Subjectieve risicobeleving
Uit literatuuronderzoek blijkt dat het belangrijk is om, naast zorgvuldig gemaakte technische risico-inschattingen, oog te hebben voor de publieke perceptie. Die wordt namelijk
beïnvloed door intuïtie, emoties, kennis, overtuiging, normen en waarden en cultuur. Deze
subjectieve risicobeleving verschilt vaak van technische (objectieve) risicoberekeningen:
men kan risico’s overschatten en onderschatten.

2.

3.

4.

5.

6.

Zorg voor afstemming in kanalen en boodschap
Drinkwaterklanten zoeken informatie over de kwaliteit van drinkwater voornamelijk via zoekmachines.
Zorg dat betrouwbare informatie over drinkwater hoog
scoort in internetzoekopdrachten. Drinkwaterklanten
die informatie hebben ingewonnen via sociale media,
vrienden of familie ervaren het drinkwater vaker als
onveilig. Actief socialmediabeleid kan zorgen voor
meer en betere informatie. Tot slot is het van belang
dat de verschillende drinkwaterbedrijven en andere
betrokkenen gelijke boodschappen communiceren.
Zet in op structurele communicatie
Door structureel en actief over drinkwaterkwaliteit
te communiceren, kan worden voorkomen dat drink
waterklanten erg schrikken van een calamiteit.
Kies voor transparantie
Klanten willen niet alles lezen, maar ze vinden het een
teken van betrouwbaarheid als alle informatie beschikbaar is. Bovendien kunnen journalisten of onafhankelijke experts de kwaliteit dan controleren.
Gebruik grafische weergaven
Drinkwaterklanten vinden het fijn als teksten over
drinkwaterkwaliteit worden ondersteund door grafisch
materiaal, zoals een cirkeldiagram.
Geef uitleg
Zeg niet dat er bijvoorbeeld een nanogram van iets in
het water zit, maar leg uit dat de concentratie hetzelfde is als de concentratie die je krijgt als je een paracetamoltablet oplost in zes olympische zwembaden.
Verwijs minder naar normen
Klanten blijken normen vaak abstract en weinig ver-
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7.

8.

9.

trouwenwekkend te vinden. Vertel het eigen verhaal
over zuivering, controle en risico’s.
Focus op zuivering en controle
Nadruk op zuivering en controle zet de expertise van
drinkwaterbedrijven in de schijnwerpers én benadrukt
dat drinkwaterbedrijven bovenop de materie zitten.
Sluit aan bij de manier waarop mensen risico’s
inschatten
Het benoemen van ziekte veroorzaakt zorgen. Vermijd
dus zinnen als: ‘de kans dat u ziek wordt is uiterst
klein’, maar benadruk juist de veiligheid.
Sluit aan bij het perspectief van de klant
Probeer in je communicatie rekening te houden met
het perspectief van de klant. Niet iedere klant heeft
dezelfde informatiebehoefte.
De drinkwatersector is al bezig om meer transparantie
te bieden en de resultaten van dit onderzoek geven aan
dat dit een belangrijke factor is bij het behouden en
versterken van het klantvertrouwen.

Sigrid van den Berg, Stijn Brouwer, Roberta Hofman (KWR),
Roelinda Vording (Evides),
Eveline Corbeel (Waterbedrijf Groningen)
Naar een uitgebreide versie van dit artikel



SAMENVATTING
KWR heeft een studie gedaan naar risicoperceptie. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van klanten van
drinkwaterbedrijven vertrouwen heeft in de veiligheid
van Nederlands drinkwater. Specifieke klantgroepen
blijken desgevraagd wel zorgen te hebben over bijvoorbeeld het voorkomen van niet-natuurlijke stoffen in
drinkwater. Klanten verschillen onderling sterk in hun
wensen rond de informatie die zij willen krijgen, maar
het valt op dat zij vrijwel eensgezind zijn over hun grote
behoefte aan transparante informatie. Ze ervaren dat als
een teken van betrouwbaarheid.
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De invloed van de invasieve Quagga
mossel en Zwartbekgrondel op het
voedselweb in de Biesboschspaarbekkens
In de met Maaswater gevoede spaarbekkens in de Biesbosch komen sinds enkele
jaren de invasieve Quaggamossel en
Zwartbekgrondel voor. Uit een analyse van
het voedselweb blijkt de Quaggamossel
minder van belang te zijn als voedselbron
voor de Zwartbekgrondel dan vaak wordt
aangenomen.
Yvon Verstijnen, Esther Lucassen, Fons
Smolders (Onderzoekcentrum B-WARE),
Arco Wagenvoort (AqWa ecologisch advies),
Henk Ketelaars (Evides Waterbedrijf)

Een veerkrachtig Markermeer: van wat
naar wat?
In het IJsselmeergebied wordt gestreefd
naar een robuust ecosysteem dat veerkrachtig genoeg is om klimaatverandering
op te vangen en tegelijkertijd ruimte biedt
aan economische ontwikkelingen. Met het
project ‘Veerkracht Grote Wateren’ is er nu
een raamwerk ontwikkeld dat het begrip
veerkracht hanteerbaar maakt.
Koen Kaffener, Marjolein Sterk, Edwin Peeters
(Wageningen University & Research), Joost
Backx & Marieke de Lange (Rijkswaterstaat)

Naast vakblad H2O is er een complete
website met het meest actuele (water)
nieuws, watervacatures en H2Ovakartikelen, voor wie de verdieping
zoekt. Deze H2O- vakartikelen zijn
geschreven door waterprofessionals.
Op deze pagina een overzicht van de
meest recente artikelen die op de site
www.h2o-waternetwerk.nl zijn
verschenen.

Fosfaatroutes van boerenperceel naar
sloot
Deltares en waterschap Rijn en IJssel hebben op een veehouderij in de Achterhoek
detailmetingen gedaan die inzicht geven in
de bronnen, routes en effectieve maat
regelen voor zowel stikstof als fosfaat.
Joachim Rozemeijer (Deltares), Bas van der
Grift (Deltares, thans KWR), Rianne van den
Meiracker (Deltares)

Monitoring van natuurvriendelijke oevers
ten behoeve van een beheerstrategie
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden heeft een Monitoringsplan
natuurvriendelijke oevers opgesteld. Dit
Monitoringsplan speelt in op het probleem
dat beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers vaak niet afgestemd
is op de betreffende oever en oevers niet
de gewenste soortensamenstelling en
-bedekking opleveren. De zo verzamelde
kennis is goed bruikbaar voor andere
waterbeheerders.
Susan Sollie (Tauw), Michiel Wilhelm (Tauw),
Brigitte Mangelaars (Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden)

Kleinschalige drinkwaterproductie:
wanneer is dat haalbaar?
Om te kunnen beoordelen of decentrale
drinkwaterwinning praktisch haalbaar
is, moet een aantal factoren worden
meegewogen: de beschikbaarheid van
bronnen, wet- en regelgeving, kosten,
milieu-impact en veiligheid. Voor een
aantal afgelegen locaties in Limburg zijn
deze factoren in kaart gebracht, om te zien
of daar stand-alone zuiveringsinstallaties
een alternatief kunnen zijn voor centrale
drinkwaterlevering.

Bacteriën bepalen de snelheid van
veenafbraak
Veenafbraak in veenbodems leidt tot
bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. Hoewel de grondwaterstand zeker
invloed heeft op de zuurstofindringing in
de bodem, is het geen directe maatstaf
voor de microbiologische processen die
plaatsvinden in het veen en de resulterende snelheid waarmee veen wordt
afgebroken. Door naar de juiste factoren
te kijken kunnen effectieve maatregelen
worden genomen en daarmee tijd worden
gewonnen voor de omschakeling naar
alternatief landgebruik op veengronden.

Roberta Hofman-Caris, Gijsbert Cirkel,
Luuk de Waal, Hans Huiting (KWR), Erwin de
Bruin (WML)

Frouke Hoogland, Arjen Roelandse, Beatriz de
La Loma Gonzalez (Acacia Water), Aleida de Vos
(Orvion B.V.)

Foto Rijkswaterstaat

Kijk op
de website
van H2O!
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Meer weten?

Agenda@Waternetwerk
KNW-activiteiten
Meer info en aanmelden:
www.h2owaternetwerk.nl
tenzij anders vermeld.
Risicoperceptie en communicatie over
drinkwaterkwaliteit
Drinkwaterklanten hebben veel vertrouwen in de veiligheid van Nederlands
drinkwater en in de drinkwaterbedrijven,
maar hebben desgevraagd behoefte aan
meer transparantie over en duiding van
gegevens over de drinkwaterkwaliteit.
Sigrid van den Berg, Stijn Brouwer, Roberta
Hofman (KWR), Roelinda Vording (Evides),
Eveline Corbeel (Waterbedrijf Groningen)

Waterkwaliteit zonder toxiciteit
Schoon oppervlaktewater zonder micro
verontreinigingen – wie wil dat niet? Maar
we gebruiken meer dan 100.000 chemische stoffen! Maatregelen zijn nodig, maar
welke? Hoe ver kom je door individuele
stoffen te onderzoeken? En hoe kijk je
naar realistische mengsels? Sinds kort
is er de Ecologische Sleutelfactor Toxici
teit (ESF-Toxiciteit). Hiermee wordt het
mogelijk om te werken aan de verbetering
van de waterkwaliteit door heel precies
de stoffen en de plekken met de grootste
risico’s te identificeren.
Leo Posthuma en Esther van der Grinten
(RIVM), Wilko Verweij (Deltares), Milou
Dingemans (KWR), Paul van den Brink
(Wageningen Environmental Research)

13 SEPTEMBER, IJMUIDEN
Introductiedag door jongKNW i.s.m.
RWS en HHNK. Speciaal voor trainees en
(aankomende) jonge waterprofessionals.
Leerzaam en goed voor je netwerk.
16 SEPTEMBER, PETTEN
Excursie: Van Zwakke Hondsbossche en
Pettemer Zeewering naar sterke Hondsbossche Duinen.
25 SEPTEMBER, AMSTERDAM
Werkconferentie Groenblauwe daken:
aanzet tot het Nationaal Dakenplan met
oude bekenden en nieuwe spelers.
10 OKTOBER, HEEMSKERK
Workshop Calamiteiten in persleidingen Het lek boven water!
10 OKTOBER, UTRECHT
Dag van de omgevingswet door VVM met
bijdragen van de KNW themagroep Water
en Ruimte www.vvm.nl
31 OKTOBER, Leiden
Water in de 21e eeuw. Seminar voor
beleidsmakers en strategen over hoe
passen we onze organisaties en w
 erkwijzen
aan aan de nieuwe werkelijkheid en wensen vanuit de samenleving?
3-8 NOVEMBER, AMSTERDAM
Amsterdam International Water Week,
5e editie: congres, excursies, l eadersfora,
fitterijwedstrijden, de A
 quatechbeurs,
Sarphati Sanitation Award en de
Amsterdam Agreements.

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

26 NOVEMBER, ROTTERDAM
CoP Beheer en Onderhoud, Water in de
stad.
Wilt u een activiteit voor waterprofessionals aanmelden voor de H2O-agenda?
Mail dan naar: info@waternetwerk.nl
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Een artist’s impression van de sluis

Waterveiligheid thema op introdag Jong KNW
Jong KNW organiseert samen met RWS, het NWT en Jong HHNK op vrijdag 13 september de Introductiedag 2019 voor jonge professionals in de watersector. Thema
dit jaar is waterveiligheid. Altijd al willen weten hoe onze hoogwaterbescherming in
praktijk werkt en hoe techniek, economie en veiligheid hand in hand gaan? Kom dan
naar de introdag die deze keer gehouden wordt in Noord-Holland.

Najaarsprogramma
Wetskills

Wetskills, de internationale uitwisseling
van studenten en jonge professionals,
heeft een druk najaarsprogramma.
Wetskills gaat naar Mexico, Zuid-Korea,
Hongarije, India en Nederland. Wil je
intercultureel leren, ervaren en netwerken in een internationale context?
Geef je dan op voor een van de Wetskills
events. Heb je als organisatie een water
gerelateerd vraagstuk, dan kun je ook
een casus indienen. Voor meer info en
aanmelden, zie wetskills.com.

Eerste lustrumeditie AIWW

Voor de vijfde keer wordt van 3 t/m 8
november de Amsterdam International
Water week gehouden. Naast de Aquatech beurs, is er een conferentie, zijn er
leadersfora: Industry, Utilities, Cities en
Future Water Leaders, wordt de Sarphati
Sanitation Award uitgereikt ten zijn er
diverse excursies, side events en updates
over bestaande en nieuwe Amsterdam
Agreements. De early bird korting geldt
tot en met 31 augustus. Zie voor meer
info en aanmelden:
www.amsterdamiww.com

Gijs Oskam, deskundig
en strijdbaar

Gijs Oskam, oud-directeur van Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
(WBB), is in juni op 85-jarige leeftijd
overleden. De naamgever van de prijs die
jaarlijks wordt uitgereikt
tijdens de vakantiecursus aan de TU Delft,
wordt in de watersector
herinnerd als deskundig en strijdbaar.
“Gijs zette zich actief in om het belang
van bronbescherming op de kaart te
zetten, hierbij ondersteund door studies
en laboratoriumresultaten. Hij bouwde
daartoe, samen met RIWA, een relevant
netwerk op en ontving ook diverse
prominenten uit binnen- en buitenland.
Waarvan we ook nu nog de vruchten
plukken. We verliezen in Gijs een water
expert, netwerker en bronbeschermer”,
schrijven de directeuren Annette
Ottolini (Evides Waterbedrijf) Guïljo van
Nuland, (Brabant Water) en Maarten
van der Ploeg (RIWA-Maas) in herinnering op de website van H2O. Oud-colle
ga’s Maarten Gast en Job Verheijden
noemen hem onder meer sociaal en
betrokken en een geziene deskundige.

