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Water Matters: opnieuw een breed palet aan onderwerpen

Dit is alweer de vierde aflevering van Water Matters, het kennismagazine van H2O. Deze keer negen 
interessante artikelen, die u een beeld geven van nieuwe, toepasbare kennis in de watersector. Artikelen 
geschreven door Nederlandse waterprofessionals.

De redactieraad heeft weer een strenge, maar rechtvaardige selectie gemaakt uit de vele voorstellen die 
waren ingediend. Net als voorgaande keren hebben we hierbij vooral twee criteria gehanteerd: is de kennis die 
hier wordt gepresenteerd werkelijk nieuw en is er een heldere relatie met de dagelijkse praktijk? Met andere 
woorden: is dit nu of binnen afzienbare tijd toepasbaar? Het is plezierig om te  kunnen vaststellen dat we 
desondanks opnieuw een breed palet aan onderwerpen kunnen presenteren.

Water Matters is, net als maandblad H2O, een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), het 
onafhankelijke kennis(sen)netwerk voor en door Nederlandse waterprofessionals. Leden van KNW krijgen 
Water Matters twee keer per jaar als bijlage bij hun maandblad H2O. 
De uitgave van Water Matters wordt mogelijk gemaakt door vooraanstaande spelers in de Nederlandse 
watersector. Deze Founding Partners zijn ARCADIS, Deltares, KWR Watercycle Research Institute, Royal 
HaskoningDHV, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en Wageningen Environmental 
Research (Alterra). 
Zij willen met Water Matters nieuwe, toepasbare waterkennis toegankelijk maken.

U kunt Water Matters ook digitaal lezen op H2OOnline (www.h2owaternetwerk.nl).  
Daarnaast is deze uitgave als digitaal magazine ook geheel in het Engels beschikbaar via dezelfde website of 
via www.h2o-watermatters.com. De Engelstalige uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door Netherlands 
Water Partnership (NWP), het netwerk van circa 200 samenwerkende (publieke en private) organisaties op het 
gebied van water.

Voor u als waterprofessionals is het goed om te weten dat u Engelstalige artikelen vanuit het digitale 
magazine heel eenvoudig kunt delen met uw internationale relaties. En artikelen uit eerdere edities van Water 
Matters zijn ook gemakkelijk terug te vinden. En overigens zijn we ook te volgen via Twitter: @WaterMatters1.

Veel leesplezier met deze editie. 
Wilt u reageren? Laat het ons weten via redactie@h2owaternetwerk.nl.

Monique Bekkenutte
Uitgever (Koninklijk Nederlands Waternetwerk)

Huib de Vriend
Voorzitter redactieraad Water Matters
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Dynamisch kustbeheer kan worden omschreven 
als het zodanig beheren van delen van de buitenste 
duinen (de zeereep) dat er ruimte is voor de verstui
ving van zand. Hoe dat beheer er in de praktijk uitziet, 
verschilt van plek tot plek. Op veel plaatsen laten 
beheerders de aanplant van helmgras achterwege, 
zodat de wind het zand kan oppakken. Op andere, 
geselecteerde plekken brengen graafmachines ver
stuiving op gang door vegetatie en de toplaag van het 
zand te verwijderen. 
De mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer zijn 
sterk toegenomen door het kustbeleid dat in 1995 
ten uitvoer kwam. Sindsdien wordt de kustlijn op veel 
plaatsen in Nederland op zijn plek gehouden met 
zandsuppleties. Deze ‘slijtlaag’ van zand op het strand 
en in de ondiepe zee, gaat erosie van de zeereep 
tegen. Vooral op plaatsen waar het duingebied breed 
is, is het voor de veiligheid niet meer nodig om een 
hoge, dicht met helm begroeide zeereep in stand te 
houden. Door de suppleties blijft er voldoende zand in 
het kustsysteem en is er geen probleem als zand naar 
de achterliggende duinen door stuift. 

Goed voor veiligheid
Als gevolg van het dynamische beheer ontstaan 
kuilen en kerven in de zeereep. Deze fungeren als 
doorgeefluik van zand: via de kerven perst de wind het 
zand vanaf het strand naar de achterliggende duinen. 
Daar hoopt het zand zich op, waardoor het duingebied 
kan meegroeien met de stijgende zeespiegel. Dat 
komt ten goede aan de veiligheid op de lange termijn. 

Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het Noord
hollands Duinreservaat, tussen Wijk aan zee en 
 Castricum aan zee. 
Hier heeft de wind enkele natuurlijke kerven uitge
blazen in de zeereep, zoals het  ‘Gat van Heemskerk’. 
Na de zandsuppleties van 2005/2006 en 2011 is er via 
deze kerf enorm veel zand vanaf het strand naar de 
duinen gestoven, dat als een ringvormige wal land
waarts van de kerf is afgezet. Anno 2016 stuift er zand 
over de wal heen en ligt er een zandtong van bijna 
130 meter.
Een ander voorbeeld is de ‘Wezel’, een kleinere kerf 
die in de zeereep ten westen van Heemskerk is ont

staan vanuit een stuifkuil die richting strand groeide. 
Sinds het moment dat de kuil verbinding kreeg met 
het strand, perst de wind het zand er doorheen rich
ting de duinen. Het zand hoopt zich nu in de duinen op 
tot een nieuwe zeereep.

En goed voor de natuur
Het stuivende zand vormt bovendien de ‘motor’ van 
de ontwikkeling van een natuurlijker kustlandschap. 
Rechte, dijkachtige zeerepen veranderen in grillige, 
natuurlijke duinen met stuivende toppen en dalen. 
In het duingebied worden dichte en ‘oude’ struwelen 
begraven en maken plaats voor kaal zand en jonge 
‘pioniervegetaties’. Daardoor neemt de diversiteit 
aan habitats (leefgebieden) en aan flora en fauna 
toe. Sommige Europees beschermde habitats, zoals 
embryonale duinen, witte duinen en grijze duinen, zijn 
voor hun voortbestaan afhankelijk van (enige) verstui
ving vanaf strand en zeereep. 

Spectaculaire voorbeelden van het effect van dyna
miek zijn te vinden op Terschelling, onder meer in het 
middelste kustdeel (kilometer 1520). In dit deel van 
de zeereep startte Rijkswaterstaat in 1995 een ver
stuivingsproject. Doel was om de zeereep, die in die 
tijd hoog en recht was, beter in het landschap te laten 
passen en tegelijkertijd de natuurwaarden van het 
achterland te verhogen. Er werden sleuven gegraven 
en stuifschermen geplaatst, die zoveel mogelijk zand 
landinwaarts moesten ‘sturen’. 
De maatregelen hadden snel effect: er ontstond een 
voor Nederland uniek stuivend duingebied. In de 
duinen vormde zich een bel met zoetwater, dat aan de 
randen als kwelwater uittreedt, waardoor zeldzame 
plantensoorten zoals Moeraswespenorchis en Adder
tong zich konden vestigen. Op dikke, overstoven lagen 
hebben zich soorten van droge, schrale omstandig
heden gevestigd. 

Depositie van stikstof
In de duinen is de atmosferische depositie van stikstof 
een probleem. Die depositie neemt weliswaar al tien
tallen jaren af, maar is vaak nog steeds te groot voor 
stikstofgevoelige habitats. 
Daarom is in 2009 de Programmatische Aanpak Stik
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VEILIGHEID EN
NATUUR PROFITEREN 
VAN STUIFZAND
Sinds 25 jaar worden veel duinen langs het strand ‘dynamisch’ beheerd: de 
verstuiving van zand wordt toegelaten of zelfs gestimuleerd. Waar beheerders 
van waterkeringen en duinen vroeger hun eigen ‘koninkrijkjes’ hadden, werken 
ze nu samen. Onderzoekers volgen de ontwikkelingen op de voet. Allemaal 
zijn ze het er over eens: dynamisch kustbeheer heeft zich bewezen. Zowel de 
kustveiligheid als de natuur varen er wel bij.

DYNAMISCH KUSTBEHEER
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tiegebied veiliger. Uit metingen van het hoogheem
raadschap blijkt dat er in 2016 al vele kubieke meters 
zand landinwaarts zijn gewaaid. 
Het stuivende zand heeft tevens een positief effect 
op de kwaliteit van bloemrijke graslanden en op het 
insectenleven in die graslanden.

Communicatie
Hoewel het draagvlak voor dynamisch kustbeheer bij 
beleidsmakers en beheerders enorm is gegroeid, is 
niet iedereen blij met de nieuwe aanpak. Vooral op 
de Waddeneilanden vrezen sommige bewoners voor 
de veiligheid van het eiland en voor overlast van het 
stuivende zand. Op de eilanden speelt daarbij een rol 
dat veel helmplanters door het dynamisch beheer 
hun baan verloren, terwijl er toch al weinig werkgele
genheid op de eilanden was. Bij de invoering van het 
nieuwe beheer kregen bewoners bovendien weinig 
uitleg over de uitvoering van de plannen. 

Sinds enige jaren wordt het belang van communicatie 
steeds meer onderkend. Tijdens de workshops dyna
misch kustbeheer is het een jaarlijks terugkerend 
speerpunt. Veel meer dan vroeger gaan beheerders 
in gesprek met bewoners en gebruikers. Op Vlieland 
en Terschelling bijvoorbeeld trekt Rijkswaterstaat 
 regelmatig met bewoners het veld in om lokale 
situaties te bespreken. Aan de hand van hoogtever
schilkaarten kunnen zij samen zien hoe het gebied 
zich ontwikkelt: per strekkende meter ligt er meer 
zand dan voorheen, waardoor de duinen achter dyna
misch beheerde zeerepen vaak breder en veiliger zijn 
geworden. Ook nemen bewoners actief deel aan het 
project door op bepaalde potentieel bedreigde plek
ken bijvoorbeeld takkenschermen te plaatsen voor 
het invangen van zand. 
Inmiddels neemt het draagvlak voor dynamisch kust
beheer onder bewoners toe.

Tot slot
Dynamiek is het ‘levenslicht’ van een zandige kust
systeem. Geen dynamiek betekent een ‘dood’ systeem 
dat onherroepelijk gedoemd is steeds meer natuur
waarden te verliezen. Dynamisch kustbeheer laat 
zien dat herstel van natuurwaarden mogelijk is en dat 

tegelijk de veiligheid van de duinen wordt versterkt in 
plaats van verzwakt. 
Veel mensen vinden dynamische, wilde landschappen 
bovendien mooi. Dat is goed voor het toerisme.
Voor sommige mensen is een stuivende zeereep vol 
gaten even wennen: blijft het echt wel veilig? Maar uit 
hoogtegegevens blijkt dat de duinen rondom kerven 
alleen maar hoger en steviger worden.
De uitdaging zit vooral in het realiseren van dyna
misch kustbeheer in een verstarrend landschap met 
wegen, fietspaden en bebouwing. Samenwerking, 
het delen van kennis en ervaringen én het open 
 communiceren met alle belanghebbenden is daarbij 
essentieel. Met als uiteindelijk doel: een robuuste, 
gevarieerde en natuurlijke kust. Een dynamische kust 
kan tegen een stootje, ook als ons klimaat verandert.

Moniek Löffler
(Bureau Landwijzer)
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Bert van der Valk
(Deltares)
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stof (PAS) van start gegaan. Doel van dit programma 
is om de Natura 2000doelen zeker te stellen en 
tegelijk meer ruimte maken voor nieuwe economi
sche activiteiten. Het zeker stellen van de natuur
doelen gebeurt op twee manieren: minder aanvoer 
van stikstof én herstelstrategieën voor bedreigde 
habitats. Dynamisch kustbeheer vormt één van deze 
strategieën. 

Op de kop van Schouwen worden bijvoorbeeld 
maatregelen genomen om een ‘wilde kust’ te laten 
ontstaan met zand dat vanaf het strand ver de duinen 
in stuift. In dat kader laten de beheerders het onder
houd van de zeereep voor beperkte tijd achterwege en 
worden twee kerven gegraven. Op die manier wil de 
beheerder de beschermde habitat ‘Grijs duin’ herstel
len (doelstelling uit het PASprogramma).

Omwenteling
De intrede van dynamisch kustbeheer was een om
wenteling in het beheer van de kust. Tot 1990 hadden 
beheerders van de waterkering en beheerders van de 
achterliggende duinen weinig met elkaar te maken. 
Beiden hadden ze hun eigen beheergebied, vaak van 
elkaar gescheiden door een hekje of prikkeldraad. 
Dynamisch kustbeheer bracht hierin verandering: 
stuivend zand trekt zich nu eenmaal niets aan van 
beheergrenzen. 

Omdat de invoering van dynamisch kustbeheer maar 
langzaam van de grond kwam, sloegen de  Stichting 
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en 
Rijkswaterstaat in 2010 de handen in één. Zij stelden 
een handreiking op, die beheerders ondersteunt bij de 
mogelijkheden voor een meer dynamisch kustbeheer. 
Sinds 2010 organiseren zij bovendien elk jaar een 
(drukbezochte) workshop over dynamisch kustbeheer, 
telkens op een andere plek langs de kust. Samen 

met beheerders van de waterkering, duinbeheerders, 
 onderzoekers en beleidsmakers bespreken zij kan
sen, problemen, effecten en ervaringen. Ook worden 
dynamisch beheerde kustdelen bezocht, waarbij 
 zowel veiligheid als natuur aan bod komen. Daarbij 
valt op dat beheerders ‘elkaars verhaal’ gaan vertel
len en steeds meer zee, strand, zeereep en duinen als 
één geheel gaan zien.

Gezamenlijk project
Steeds vaker werken beheerders van waterkering 
en duinen nauw samen bij het beheer van de kust. 
Op veel plaatsen is precies afgesproken op welke 
plaatsen het zand mag stuiven en hoe diep eventuele 
kerven mogen worden. Ook worden er gezamenlijk 
projecten uitgevoerd. 
Voorbeeld hiervan is te vinden langs de hierboven 
besproken dynamische kust tussen Wijk aan Zee 
en Castricum. Hier ligt het Kieftenvlak: een infiltra
tiegebied waar een kwart van het drinkwater voor 
NoordHolland wordt geproduceerd. Omdat het 
gebied buitendijks ligt en overstroming door de zee 
rampzalige gevolgen zou hebben voor de drinkwater
voorziening, moest het gebied binnendijks worden. 
Daarbij moest rekening worden gehouden met de 
door Natura 2000 beschermde habitattypen die in het 
gebied voorkomen.

De beheerder van de waterkering (hoogheemraad
schap Hollands Noorderkwartier) en de duinbeheer
der (PWN) kwamen maatregelen overeen, die zowel 
de natuur als de veiligheid dienen. 
In de winter van 2015/2016 werden twee nieuwe 
duinen aangelegd om de waterkering te versterken, 
waarvoor zand is afgegraven uit een nabijgelegen 
kerf. Via de kerf stuift de zeewind kalkrijk zand vanaf 
het strand naar de nieuwe duinen. Hierdoor wordt de 
achterste duinenrij steviger en daarmee het infiltra

SAMENVATTING
 
Sinds 25 jaar worden veel duinen langs het strand 
‘dynamisch’ beheerd: de verstuiving van zand 
wordt toegelaten of zelfs gestimuleerd. Waar 
beheerders van waterkeringen en duinen vroeger 
hun eigen ‘koninkrijkjes’ hadden, werken ze nu 
samen.
Uit tal van voorbeelden blijkt dat met deze vorm 
van beheer zowel de kustveiligheid als natuur
waarden gediend zijn.
Voor wie woont vlakbij de kust is een stuivende 
zeereep vol gaten even wennen: blijft het echt wel 
veilig? Uit hoogtegegevens blijkt dat de duinen 
rondom kerven alleen maar hoger en steviger 
worden. Dat hierover goed moet worden gecom
municeerd, wordt  de afgelopen jaren steeds 
meer onderkend. 

Dynamiek is het 'levenslicht' 
van een zandig kustsysteem
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ROBOTS OP INSPECTIE IN
DRINKWATER LEIDINGEN

toestand in enige mate leveren, maar hebben beper
kingen die brede toepassing op een voldoende grote 
fractie van het leidingnet hinderen. Een andere bena
dering, hier nader beschreven, moet uitkomst bieden. 

Uitdagingen
Het inwendig inspecteren van een drinkwaterleiding 
is bepaald niet hetzelfde als het inspecteren van een 
olie of gaspijpleiding, waarvoor al veel technieken 
zijn ontwikkeld. De aard van het drinkwaternetwerk is 
anders door de vorm (vermazing, bochten, Tstukken, 
afsluiters, diameterovergangen, toegangspunten), 
variatie in stroming (snelheid en richting), ligging  
(1 meter onder de grond èn midden tussen klanten 
en andere infrastructuur) en het grote belang van 
 hygiëne en leveringscontinuïteit. 
Het gebruik van verschillende materialen in een 
netwerk betekent ook dat een enkele meetsonde niet 
voor alle stukken leidingen gebruikt kan worden. De 
universeel toepasbare inspectietool moet dus voor
zien zijn van meerdere soorten sensoren.

Beoogde oplossing
In het project Ariel, een samenwerking tussen de 
Nederlandse drinkwaterbedrijven, KWR Watercycle 
Research Institute en Wetsus, is een concept ont
wikkeld dat op dit moment wordt uitgewerkt tot een 
prototype. 
Dit concept biedt een oplossing voor de hierboven 
genoemde uitdagingen en is specifiek toegespitst 

op de eisen rondom drinkwater. Het gaat hierbij om 
een systeem van autonoom opererende robots (AIRs, 
autonome inspectierobots) die zich permanent in het 
leidingnet bevinden en die voorzien zijn van diverse 
sensoren voor onder andere het bepalen van de toe
stand van leidingen. 
De robots kunnen zichzelf voortbewegen en vastzet
ten in leidingen van verschillende diameters. Her en 
der in het netwerk verspreid bevinden zich leiding
segmenten waar de robots zich via inductie kunnen 
opladen, waar ze hun vergaarde data kunnen afleve
ren, en nieuwe instructies kunnen ontvangen. 
De robots bewegen en navigeren autonoom door het 
leidingnet. Omdat zij autonoom opereren, kunnen 
zij 24 uur per dag metingen uitvoeren, waarbij geen 
actieve besturing door een operator noodzakelijk is. 
Dit concept is weergegeven in figuur 1. 

Uitgangspunten en ontwerpfilosofie 
Het bedachte systeem is in de basis complex.  
De stormachtige ontwikkelingen op het gebied van 
 microelektronica, actuatoren (componenten die 
invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving, bijvoor
beeld servomotoren) en software van de afgelopen 
decennia maken het echter mogelijk om bij het rea
liseren van dit systeem veel bestaande componenten 
‘van de plank’ te gebruiken. 
Dit is dan ook het uitgangspunt van het project: het 
reduceren van de complexiteit en het aantal taken in 
het ontwikkeltraject door zoveel mogelijk beschikbare 
en beproefde onderdelen te gebruiken. Voor enkele 
specifieke onderdelen is dit echter onmogelijk geble
ken. Een voorbeeld volgt later in dit artikel. 
De focus van de ontwikkeling ligt op de robot als 
drager van sensoren en in eerste instantie niet op de 
sensoren zelf. Ook op dit vlak zijn veel ontwikkelingen 
gaande. In eerste instantie zal de robot worden uitge
rust met een nieuw ontwikkelde ultrasoonsensor voor 
het bepalen van de effectieve wanddikte in cementge
bonden leidingen en een in ontwikkeling zijnde sensor 
voor het opsporen van defecten in PVCleidingen 
(naast de camera en sensoren voor positiebepaling). 
De robot wordt echter zo ontworpen dat deze goed is 
voorbereid op de inpassing van diverse andere senso
ren die in de toekomst beschikbaar zullen komen.

Drinkwaterleidingen wil je niet te vroeg vervangen, dat is zonde van het geld. 
Maar ook niet te laat, want dan ontstaan calamiteiten en die zijn ook kostbaar. 
Hoe is de levensduur van een leiding het meest nauwkeurig te bepalen en 
wat voor robot kan hierbij een rol spelen? KWR, Wetsus en de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven werken aan een prototype.

PROTOTYPE IN ONTWIKKELING

De netwerken van de Nederlandse drinkwaterbedrijven wordt (enkele uitzonderingen daar
gelaten) niet meer op grote schaal uitgebreid. Sinds twee decennia is een nieuwe fase aan
gebroken, die van het beheer. Kernvraag is daarbij: hoe houden we het tegen  acceptabele 
kosten in een goede conditie?
Veel leidingen naderen intussen wel het einde van hun levensduur en zullen de komende 
decennia vervangen moeten worden. Om dit efficiënt te doen, is het van belang de daadwer
kelijke toestand van leidingen te kennen, zodat alleen de leidingen waarvoor het echt nodig 
is, worden vervangen.
Materiaal en leeftijd alleen zeggen hierbij niet genoeg; andere factoren beïnvloeden de 
veroudering eveneens. Bestaande technieken kunnen de benodigde informatie over de 

Figuur 1
Visie van een systeem van autonome robots die zich vrij 
door het netwerk kunnen bewegen (A), lokaal ingebracht en 
uitgenomen kunnen worden (B) voor onderhoud, op diverse 
plaatsen in het netwerk van energie kunnen worden voorzien 
en hun data kunnen afgeven (C), en overal waar ze komen 
metingen uitvoeren (D)
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tot energieverbruik) tot inzichten leiden die enerzijds 
een verfijning van het huidige ontwerp opleveren en 
ons anderzijds ook leren hoeveel accucapaciteit de 
robot nodig zal hebben voor een langdurig verblijf en 
daarmee de lengte van de slang bepalen. 

Daarmee zal een grote stap gezet zijn van het oor
spronkelijke idee naar een prototype aan de kabel. 
Het einddoel is echter een volledig functionerend 
autonoom robotsysteem. Om dit te realiseren hebben 
de Nederlandse drinkwaterbedrijven besloten om een 
nieuw, groter project op te zetten dat als einddoel een 
toepasbaar systeem heeft. Hierin moeten dus ook 
zaken als autonomie, sensoren en dataopslag voor 
conditiebepaling, communicatie, energieoverdracht, 
et cetera worden gerealiseerd. Dit project wordt op dit 
moment vormgegeven, en moet binnen enkele jaren 
leiden tot het gewenste systeem. 

Toepassingsperspectief
Gebruik van een robotsysteem in het leidingnet zal 
leiden tot een grote sprong in kennis. Waar we nu de 
toestand van enkele stukjes leiding denken te kennen, 
zullen we weten wat de toestand is van alle leidingen 
die bezocht kunnen worden. Dit betekent dat leidin
gen in het netwerk op het juiste moment vervangen 
zullen worden; kosten van te vroege vervanging vallen 
weg, evenals de kosten van te late vervanging bij inci
denten die het gevolg zijn van deze te late vervanging 
(bijvoorbeeld leidingbreuken). 

Nevenopbrengsten als exacte lokalisatie van  lekken, 
betere bepaling van de positie (van leidingen en 
dergelijke, vergroten de kennisbasis voor handelen 
verder. De grote uitdaging van dit moment is, naast 
de uitontwikkeling van het robotsysteem, het voor
bereiden op de komst van de grote datastromen die 
gegenereerd gaan worden, zowel in technische als 
in organisatorische zin, zodat deze effectief ingezet 
zullen kunnen worden.

Peter van Thienen
(KWR Watercycle Research Institute)
Maurits Maks
(KWR Watercycle Research Institute, Wetsus)
Doekle Yntema
(Wetsus)

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking 
 tussen Wetsus, European Centre of Excellence for Sus
tainable Water Technology, in het kader van de Thema
tafel Smart Water Grids,  en KWR Watercycle Research 
Institute, in het kader van het  Bedrijfstakonderzoek 
van de Nederlandse drinkwaterbedrijven (BTO). In de 
thematafel Smart Water Grids participeren Vitens, 
PWN,  Brabant Water, Oasen en Acquaint. In het BTO 
 participeren alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en 
De Watergroep (België).
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Ontwerp en bouw
Er zijn diverse mogelijkheden voor de vorm van de 
beoogde robot. Niet alle vormen zijn echter even 
geschikt, bijvoorbeeld vanwege het vermogen vol
doende accucapaciteit te dragen, door Tsplitsingen 
te bewegen of zich stabiel te kunnen positioneren ten 
opzichte van de buiswand. In een aantal pogingen is 
(in samenspraak met experts van de waterbedrijven), 
vanuit een brede waaier aan bij aanvang bedachte 
ideeën (figuur 2) gekomen tot de selectie van het 
ontwerp dat het beste aan de gestelde eisen en rand
voorwaarden voldoet: een gesegmenteerde slang. 
De gesegmenteerde slang kan tussen alle segmenten 
actief buigen in één vlak. Dit betekent veel actuatoren 
en regelsystemen, maar ook stabiliteit, flexibiliteit en 
ruimte voor alle benodigde functies. Doordat er ge
werkt wordt met een aaneenschakeling van  modules 
kunnen functies eenvoudig verdeeld worden en ook 
van plek gewisseld worden om tot een optimale wer
king te komen. 
Tijdens de bouw van het prototype (figuur 3) wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van 3Dprinten, om een 
korte doorlooptijd te realiseren en een grote ontwerp
vrijheid te hebben. Met deze techniek is het bovendien 
gemakkelijk met lichtgewicht en waterbestendige 
materialen te werken. Waar nodig worden de geselec
teerde bestaande onderdelen aangepast aan het 
functioneren in drinkwater en onder druk. 

Specifieke componenten
De keuze van het ontwerp stelt ons in staat veel be
staande en beproefde mechanische en elektronische 
componenten te gebruiken, in lijn met de ontwerp
filosofie. Een voorbeeld van een onderdeel waarbij 
dit niet direct mogelijk bleek, is bij de rotatie van de 

segmenten ten opzichte van elkaar. 
Bestaande oplossingen gaan uit van motoren met een 
gesmeerde as, die door de wand van de robot heen 
zou moeten gaan en onder druk de binnenkant van 
de robot droog zou moeten houden. Technisch gezien 
niet onmogelijk, maar vanuit hygiënisch oogpunt is er 
toch de voorkeur voor een oplossing zonder gat in de 
wand en smeermiddel. Een oplossing is ontwikkeld in 
de vorm van een magnetisch koppeling, die draai
bewegingen door een ononderbroken wand kan over
brengen. Figuur 4 toont het ontwerp en de realisatie. 

Stand van zaken
Grote delen van het eerste prototype inspectierobot 
zijn gebouwd en worden getest. Het gaat hierbij met 
name om de romp, voortstuwing, een klemmecha
nisme voor het centreren van de robot (voor metingen 
en geleiding door bochten). 
Actuatoren tussen de modulen zorgen ervoor dat 
bochten gepasseerd kunnen worden. De aansturing 
hiervan is nog per afstandsbediening – autonomie 
maakt geen deel uit van het huidige project. De mo
dulen zijn zo gebouwd dat ze onderling uitwisselbaar 
zijn, zodat een optimale samenstelling bepaald kan 
worden. De voorkant van de inspectierobot is tevens 
voorzien van een camera; dit maakt visuele feedback 
voor de gebruiker mogelijk. 
Op dit moment vinden tests plaats met de propeller 
om het energieverbruik van de voortstuwing van de 
robot te meten. De elektronica die de bewegende 
onderdelen regelen zijn waterbestendig gemaakt en 
in de robot geplaatst. Aansturing van de onderdelen 
gebeurt momenteel op afstand met een gamepad. 

Vooruitblik
Binnen het lopende project Ariel zullen de tests die 
nu worden uitgevoerd (onder andere met betrekking 

SAMENVATTING
 
Om op een kostenefficiënte wijze de benodigde 
vervangingen van drinkwaterleidingen in de 
komende decennia uit te kunnen voeren, is betere 
kennis van de toestand van deze  ondergrondse 
leidingen noodzakelijk. Omdat bestaande inspec
tietechnieken slechts in beperkte mate in deze 
behoefte kunnen voorzien, werken KWR en 
Wetsus samen met de drinkwaterbedrijven aan 
een autonoom robotsysteem dat deze informatie 
op veel grotere schaal moet ontsluiten. 

Figuur 2
Diverse gegenereerde ideeën uitgewerkt tot visuele concepten 
voor discussie, met in het midden het gekozen concept voor de 
inspectierobot

Figuur 3
Huidige prototype inspectierobot, met daarin klemmodules (A), 
modules voor elektronica (B), actuatoren voor bewegen (C), 
propellermodule met camera en verlichting (D)

Figuur 4
Foto van het binnenwerk van de waterdicht afgesloten actuator, 
bestaande uit een motor, meerdere tandwieloverbrengingen 
en ring met magneten. Kracht en rotatie worden overgebracht 
door magneten naar een buitenste ring met magneten, die zich 
buiten de ononderbroken, waterdichte huls bevindt (rechts)
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Deze min of meer gelijktijdige opstart was ook het 
startsein voor SOON (Samenwerking Optimalisatie 
Opstart Nereda® installaties), waarin procestechni
sche en operationele kennis en ervaring worden uit
gewisseld om samen de technologie te optimaliseren. 
Door het koppelen van toepassingsgericht onderzoek 
aan praktijkervaringen konden belangrijke stappen 
voorwaarts gemaakt worden.
In 2016 is het laatste STOWArapport over de 
 Nereda®technologie verschenen en is de techno
logieontwikkeling van pilot tot praktijk inhoudelijk 
beschreven. Een kleine, maar interessante selectie 
van de resultaten komt in dit artikel aan bod en wordt 
vertaald naar de betekenis voor de Nederlandse en 
buitenlandse praktijk. 

Nereda-installaties
Ten tijde van het SOONtraject zijn in Nederland vijf 
huishoudelijke Neredainstallaties in bedrijf. De eer
ste installaties in Epe en Dinxperlo zijn – met het oog 
op de stringente fosfaateisen (0,3 en 0,5 milligram 
Ptotaal per liter) – voorzien van zandfiltratie. Deze 
nabehandeling is in de latere ontwerpen niet nodig. 
De installaties in Epe en Dinxperlo zijn ontworpen 
met drie Neredareactoren om het batchkarakter 
van de technologie om te zetten in een continue afval
waterbehandeling. 
In Garmerwolde is door toepassing van een influent
buffer het aantal benodigde reactoren teruggebracht 
tot slechts twee. Kenmerkend voor de installatie 
Vroomshoop is de hybride uitvoering, waarbij 50 pro
cent van het afvalwater bij droog weer in de Nereda 
installatie wordt behandeld en de andere helft in een 
conventionele actiefslibinstallatie. Hierdoor kan op 
Vroomshoop worden volstaan met slechts één Nere
dareactor.

In Nederland is de installatie in Garmerwolde voor
alsnog de grootste met een capaciteit van 140.000 
inwonerequivalenten. In Utrecht wordt thans een 
 Neredainstallatie gerealiseerd die ruim driemaal 
deze capaciteit heeft. Om de toepassing van de tech
nologie op deze schaal te onderzoeken, is destijds 
door hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
besloten om een demonstratieinstallatie te bou
wen. Eind 2016 is bij Waterschapsbedrijf Limburg 
in  Simpelveld een Nereda®installatie in bedrijf 
genomen en ook waterschap Scheldestromen heeft 
besloten om in Breskens het huishoudelijk afvalwater 
met de Neredatechnologie te zuiveren. 

Wereldwijd is anno 2016 in Deodoro (Brazilië) de 
grootste Neredainstallatie in bedrijf. Deze installatie 
heeft een ontwerpcapaciteit van 480.000 inwoner
equivalenten en is enkele maanden voor de Olympi
sche Spelen in gebruik genomen. 
Met een ontwerpcapaciteit van 2,4 miljoen inwoner
equivalenten is de ombouw en uitbreiding van de 
Ringsend zuivering in Dublin thans de grootste toe
passing in voorbereiding. 

Opstart
Tijdens het SOONtraject werden door de deelnemers 
diverse thema’s ter hand genomen, waarbij logischer
wijs in eerste instantie korrelvorming en slibgroei de 
aandacht kreeg. 
Terwijl bij de opstart van de rioolwaterzuiverings
installatie in Epe immers alleen actief slib voorhan
den was, kunnen de vier Neredainstallaties in 2013 
gebruik maken van ingedikt spuislib uit Epe. 
De Neredainstallaties zijn intensief gemonitord om 
de ontwikkeling van het aerobe korrelslib te kunnen 
volgen. Ter illustratie is in figuur 1 een kenmerkend  
verloop van de korrelfracties getoond, waarbij duide
lijk twee fasen te onderscheiden zijn. 

Tijdens de eerste fase wordt een relatief constant 
slibgehalte van 4 tot 5 gram per liter aangehouden 
en wordt door specifiek aangelegde procesomstan
digheden een verbetering van de slibeigenschappen 
bereikt. Daarna nemen het slibgehalte en de slib

De Nederlandse watersector heeft in een uniek samenwerkingsverband tussen zeven 
 waterbeheerders, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), TU Delft en 
Royal HaskoningDHV de innovatieve Nereda®technologie ontwikkeld. 
Deze technologie is gebaseerd op aeroob korrelslib. Met Nereda® kan voldaan worden 
aan hedendaagse effluenteisen tegen lage investeringen en operationele kosten. Boven
dien is het energie, grondstoffen en ruimtegebruik significant lager in vergelijking met 
het  conventioneel actief slibsysteem. In tegenstelling tot het actief slibsysteem is het 
Neredasysteem een batchproces, waarbij de verschillende processen niet in aparte tanks 
plaatsvinden maar allemaal in één reactor. De voedingsfase en de effluentaflaat vinden 
gelijktijdig plaats en worden gevolgd door een biologische fase en een bezinkfase. 

De Neredatechnologie is in relatief korte tijd van een eerste pilotinstallatie in Epe in 2003 
succesvol tot brede praktijktoepassing gebracht. Naast de vele pilotinstallaties in Neder
land speelden hierbij de bouw van de eerste industriële installatie in 2005 en van twee 
demonstratieinstallaties in Portugal en ZuidAfrika een belangrijke rol. 
’s Werelds eerste huishoudelijke praktijkinstallatie is in 2011 in Epe in bedrijf genomen 
en twee jaar later volgden de installaties in Dinxperlo, Garmerwolde, Vroomshoop en een 
demonstratieinstallatie in Utrecht.

Het was destijds een revolutie: aerobe bacteriën verpakt in korrels die het 
afvalwater zuiveren. In Epe kwam dertien jaar geleden de eerste pilotinstallatie 
en nu zijn er wereldwijd 30 gerealiseerd of in de pijplijn. De waterschappen 
die verantwoordelijk zijn voor de vijf Nederlandse Nereda®installaties die 
worden ingezet bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, werken samen 
aan optimalisatie van de technologie. De resultaten zijn zichtbaar.

De eerste Braziliaanse 
Neredainstallatie (480.000 
vervuilingseenheden) 
tijdens de officiële opening 
in augustus 2016

Figuur 1 
Ontwikkeling korrelslib Neredainstallatie Vroomshoop

Foto Am
érico Verm

elho
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eigenschappen gelijktijdig toe, waarbij slibgehaltes 
kunnen worden bereikt van ver boven 10 gram per 
liter. Het is belangrijk vast te stellen dat ruimschoots 
binnen de periode die nodig is om te komen tot 
volwassen korrelslib, de vereiste effluentkwaliteit 
van de Neredainstallatie wordt bereikt. Ook zal in 
dit verband duidelijk zijn dat nieuwe installaties die 
worden geënt met Neredakorrels, vanaf dag één 
onder ontwerpcondities kunnen worden bedreven. De 
beschreven fase van korrelgroei is dan immers niet 
meer van toepassing. 

Fosfor- en stikstofverwijdering
Hoewel aan de effluenteisen van alle Neredainstalla
ties binnen de gestelde garantie of evaluatieperiode 
is voldaan, is bij de SOONdeelnemers veel aandacht 
voor verdere optimalisatie van de effluentkwaliteit. 
Het eerste succes van het SOONtraject is in dit ver
band het verbeteren van de fosforverwijdering op de 
installatie van Epe. Zoals bekend van vele biologisch 
defosfaterende installaties, verloopt het proces over 
het algemeen naar tevredenheid, maar laat de stabili
teit gedurende de zomerperiode vaak te wensen over. 
Fundamentele discussies over dit onderwerp tussen 
wetenschappers van de TU Delft, ontwerpers van 
Royal HaskoningDHV en eindgebruikers van de water
schappen leidde in september 2013 tot het inzicht 
dat de minder goede biologische Pverwijdering een 
gevolg zou kunnen zijn van de procesvoering in relatie 
tot de zuurstoftoevoer. 
Als het afvalwater tijdens een Neredacyclus namelijk 
al vergaand is gereinigd en er geen substraat/voeding 
en fosfor meer aanwezig is, dringt zuurstof dieper 
door in de Neredakorrel. Hier bevinden zich de 
zogeheten bioP organismen die problemen onder

vinden als dit regelmatig en langdurig 
gebeurt. Dit gaat uiteindelijk ten koste 
van de biologische fosforverwijde
ringscapaciteit.
Vanuit dit gemeenschappelijk  inzicht 
is op Epe de beluchtingsregeling 
aangepast. De resultaten uit de 
zomerperiode van 2014 en 2015 laten 
onmiskenbaar zien dat sinds de aan
passing aan de beluchtingsregeling, 

de bekende ‘zomerdip’ niet meer optreedt. 
Het is wellicht goed om hier te vermelden dat de 
opgedane inzichten en ervaringen niet beperkt zijn tot 
toepassing op de Neredatechnologie, maar dat deze 
ook kunnen worden vertaald naar conventionele actief 
slibsystemen. 

Zwevende stof
Zoals eerder aangegeven zijn de Neredainstallaties 
Epe en Dinxperlo uitgevoerd met een nageschakelde 
filtratiestap. Dit werd destijds noodzakelijk geacht om 
te voldoen aan de strenge effluenteisen (in Epe min
der dan 0,3 en in Dinxperlo 0,5 milligram P per liter). 
Bij het ontwerp van deze installaties is destijds be
sloten eventuele drijflaagdeeltjes met het effluent af 
te voeren naar de zandfilters, om vervolgens daar te 
worden verwijderd. In de volgende Neredainstalla
ties zijn echter geen zandfilters meer opgenomen en 
worden deze slibdeeltjes met het effluent afgevoerd. 
In de praktijk levert dit gemiddelde effluent zwevend
stofgehaltes van 10 tot 20 milligram per liter op. 

Hoewel deze waarden binnen de Nederlandse nor
men blijven, zijn ze hoger dan over het algemeen op 
conventionele installaties wordt gehaald. Het verder 
verlagen van het effluent zwevendstofgehalte in 
 Neredainstallaties is daarom een belangrijk aan
dachtspunt binnen het SOONtraject geweest. De 
noodzaak hiertoe wordt bovendien versterkt omdat 
eisen voor zwevende stof in het buitenland soms aan
merkelijk scherper zijn dan in Nederland.

Om beter inzicht te krijgen zijn in 2014 op alle Nere
dainstallaties troebelheidsmeters geplaatst. Zoals 
verwacht mocht worden, komt een kenmerkende piek 

naar voren aan het begin van de Neredacyclus. Deze 
piek wordt veroorzaakt door deeltjes die tijdens de 
bezink en/of voedingsfase opdrijven en een dun laag
je op het wateroppervlak vormen. Na enkele minuten 
stabiliseert de troebelheid zich op een laag niveau. 
Om dit structureel te verbeteren, zijn in juni 2015 
duikschotten langs de effluentgoten van de Nereda 
reactor op de demonstratieinstallatie in Utrecht ge
plaatst met als doel de uitspoeling van het drijflaagje 
tegen te houden. De resultaten na deze aanpassing 
waren zeer positief, zoals blijft uit figuur 2. Het 
gemiddelde gehalte zwevende stof in het effluent is 
gedaald tot ruim onder 10 milligram per liter, het 
niveau dat eveneens met actief slibinstallaties wordt 
bereikt. Inmiddels wordt op alle nieuwe Nereda 
installaties uitgegaan van een standaarduitvoering 
met duikschotten.

Conclusies
De ontwikkeling van de Neredatechnologie is in 
korte tijd door de Nederlandse watersector tot stand 
gebracht. Zonder terughoudendheid kan anno 2016 
al worden gesproken van een succesvolle uitrol. 
Inmiddels zijn al ruim 30 praktijkinstallaties in 
 Nederland en daarbuiten gerealiseerd, dan wel in 
het ontwerp of bouwstadium en is een schaalgrootte 
bereikt van 2,4 miljoen vervuilingseenheden. 
Verwacht wordt dat vanaf 2017 enkele tientallen 
installaties per jaar zullen worden gerealiseerd. Met 
de Unie van Waterschappen zijn afspraken gemaakt 
om samen met de Nederlandse waterbeheerders 
nieuwe installaties in het buitenland op te starten. 
Samen met Wateropleidingen wordt in de Global Water 
Academy de opleiding van (internationale) operators, 
technologen en ontwerpers verzorgd. 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder het 
samenwerkingsverband van STOWA, zeven water
beheerders, TU Delft en Royal HaskoningDHV. Tien 
jaar na de start van deze publiekprivatesamen
werking kan worden geconcludeerd dat de geformu
leerde doelstellingen ruimschoots zijn bereikt en er 
een duurzaam alternatief voor conventionele actief 
slibsystemen is ontwikkeld. Bovendien zijn door het 
SOONtraject belangrijke optimalisaties geïnitieerd, 

die ook hebben bijdragen aan de verdere ontwikkeling 
van de Nereda®technologie. De resultaten daarvan 
hebben geresulteerd in een nog betere werking in 
termen van effluentkwaliteit, maar ook van energie 
en chemicaliënverbruik. Daarnaast is de verkregen 
kennis en ervaring omgezet in nog compactere en 
kostenefficiëntere ontwerpen, waarmee de concur
rentiekracht van de Nederlandse Neredatechnologie 
verder is toegenomen. 
De Nederlandse watersector heeft met dit resultaat 
haar imago als koploper op het gebied van watertech
nologie opnieuw geëtaleerd. Het is niet voor niets dat 
aan de technologie in 2005 de eerste Vernufteling prijs 
is toegekend en dat er sindsdien tientallen andere 
(inter)nationale prijzen volgden tot de in 2016 toege
kende Green Technology Award in Ierland. De Neder
landse watersector mag hierop terecht trots zijn.

Helle van der Roest
(Royal HaskoningDHV)
Andre van Bentem
(Royal HaskoningDHV)
Cora Uijterlinde
(STOWA)
Ad de Man
(Waterschapsbedrijf Limburg)
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De waterschappen die verantwoordelijk zijn 
voor vijf Nederlandse Nereda®installaties die 
worden ingezet bij de zuivering van huishoudelijk 
afvalwater, werken samen aan optimalisatie van 
de technologie. Dit gebeurt in het kader van het 
programma SOON (Samenwerking Optimalisatie 
Opstart Nereda® installaties).
Hierbij zijn opmerkelijke resultaten geboekt. Deze 
hebben tot een nog betere werking in termen van 
effluentkwaliteit geleid, maar ook van energie en 
chemicaliënverbruik. Daarnaast is de verkregen 
kennis en ervaring omgezet in nog compactere 
en kostenefficiëntere ontwerpen, waarmee de 
concurrentiekracht van de Nederlandse Nereda 
technologie verder is toegenomen.

Figuur 2
Effluent troebelheid voor en na plaatsing van 
duikschotten (Utrecht) 
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Het ESFTOX model is gericht op ecotoxicologie 
en vormt de schakel tussen chemie en ecologie. 
Het maakt deel uit van een set sleutelfactoren, die 
 gezamenlijk een beeld geven van de toestand van 
waterlichamen.

De ESFTOX is opgebouwd uit twee sporen. Het ene 
spoor (chemie) sluit aan op de reguliere metingen van 
stofconcentraties en werkt met modellen. Het andere 
spoor (toxicologie) is gebaseerd op het meten van 
effecten in biologische testen met directe relevantie 
voor de veldsituatie. De nadruk van beide sporen ligt 
op vertaling van aangetroffen stofconcentraties en 
effecten naar de omvang van de milieurisico’s. 

De resultaten van ESFTOX worden weergegeven in 
een verkeerslicht dat aangeeft of het risico voor een 
ecosysteem hoog, matig of laag is (figuur 1).
De twee sporen van de EFSTOX leveren samen een 
goede inschatting op van de risico’s van microver
ontreinigingen voor de ecologie. In specifieke en/of 
complexe situaties kan het echter wenselijk zijn om 
nader onderzoek te doen met geavanceerde chemi
sche, biologische en toxicologische methoden.

Spoor chemie
Bij het chemiespoor wordt gewerkt met gemeten 
concentraties (bekende en nieuwe) organische stof
fen, metalen en nutriënten. Op basis hiervan worden 
mogelijke ecologische effecten van het chemische 
mengsel berekend. Met het begrip ‘toxische druk’ 

wordt de ernst van deze effecten gekwantificeerd die 
het mengsel kan veroorzaken. 

De toxische druk wordt bepaald via dezelfde 
 methode die gebruikt wordt voor de afleiding van 
 waterkwaliteitsnormen, namelijk via een soorten 
gevoeligheidsverdeling (Species Sensitivity Distri
bution, SSD). Aan de hand van bekende effecten op 
verschillende organismen wordt voor de normstelling 
de maximaal aanvaardbare concentratie van een stof 
bepaald. Bij de ESFTOX wordt deze analysemethode 
andersom gehanteerd: met de gemeten stofcon
centraties wordt bepaald welk percentage van de 
waterorganismen hiervan een negatief effect kan 
ondervinden. Die fractie (van 0 tot 100 procent) wordt 
aangeduid als de potentieel aangetaste fractie (PAF). 
Deze toxische druk wordt in de ESFTOX per stof 
uitgerekend en vervolgens wordt het effect van alle 
aanwezige stofconcentraties gecombineerd tot de 
toxische druk van het hele mengsel (de meerstoffen 
PAF, msPAF).

De toxische druk van een locatie wordt berekend met 
een rekenmodel waarin alle stofconcentraties wor
den ingevoerd. De berekening van de toxische druk 
van het chemiespoor is gebaseerd op acute (snel 
 werkende) toxiciteit, omdat deze vorm van toxiciteit 
een directe relatie heeft met soortenverlies. Vanzelf
sprekend zullen bij toename van de acute toxische 
druk in een serie watermonsters ook de chronische 
effecten toenemen. 

In het Nederlandse oppervlaktewater worden steeds meer nieuwe stoffen 
aangetroffen. Veel microverontreinigingen kunnen chemisch geanalyseerd 
worden, maar het effect van het complexe mengsel op het ecosysteem 
blijft vaak onduidelijk. De nieuwe Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit is een 
praktisch instrument om eenvoudig de ecologische risico’s van chemische 
verontreiniging te bepalen.

ECOLOGISCHE 
SLEUTELFACTOR TOXICITEIT

Op dit moment zijn er meer dan 100 miljoen stoffen bekend, waarvan een deel in de water
cyclus terecht komt. Voor een aantal stoffen zijn waterkwaliteitsnormen opgesteld die zijn 
vastgelegd in Europese of Nederlandse regelgeving. Die normen vormen de basis voor het 
beschermen en beoordelen van de waterkwaliteit; zolang de concentratie van een stof aan 
de norm voldoet, gaat men ervan uit dat die stof niet tot problemen voor de ecologie leidt. 
Normering kan echter niet alle vragen beantwoorden. Waterbeheerders willen bijvoorbeeld 
graag weten wat de daadwerkelijke ecologische effecten zijn bij het overschrijden van een 
norm. Is elke normoverschrijding even erg? En wat betekent het als meerdere normen wor
den overschreden? Hoe waardeer ik dit breder, in een watersysteemanalyse? 
In de praktijk blijkt dat de ecologie wel degelijk schade kan ondervinden, ook als de normen 
niet worden overschreden. Dit is mogelijk omdat duizenden stoffen niet routinematig wor
den geanalyseerd en omdat voor veel stoffen geen normen bestaan.

Bovenstaande vragen waren voor de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) 
aanleiding om het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet, RIVM, Deltares en Ecofide de 
Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit (ESFTOX) te laten ontwikkelen. 
Niet als vervanging van de huidige normen, maar aanvullend en aansluitend op bestaande 
beleidskaders en overige ESF’s. 

Figuur 1
Schematische 
weergave van 
de strategie van 
de Ecologische 
Sleutelfactor 
Toxiciteit (ESFTOX), 
met een tweesporen 
screening voor 
chemische 
milieurisico’s
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Spoor toxicologie
Het toxicologiespoor geeft met effectmetingen een 
indicatie of de aanwezige combinatie van stoffen een 
nadelig effect heeft op waterorganismen. Hierbij 
wordt zowel de algemene toxiciteit als de specifieke 
toxiciteit (gericht op een bepaald werkingsmecha
nisme) bestudeerd. 

In dit spoor wordt het ecologische risico beoordeeld 
met een batterij van vijftien eenvoudige bioassays. Dit 
zijn toxiciteitstesten met levende dieren, planten of 
cellen. Geselecteerde bioassays kunnen door routine
laboratoria worden uitgevoerd of goedkoop worden 
uitbesteed. 
Met deze testbatterij (kosten in 2016 € 2.300 ex BTW) 
worden de mogelijke risico’s van het gehele mengsel 
van (on)bekende organische stoffen en hun afbraak
producten geanalyseerd. Hiermee krijgt men een 
completer beeld van de chemische risico’s dan met 
chemische analyses. Om een indicatie van de chro
nische (langzaam werkende) toxiciteit te geven wordt 
het water geconcentreerd. Omdat alleen organische 
stoffen worden geconcentreerd, moeten de toxische 
druk van metalen en ammoniak met chemische ana
lyses worden bepaald. 
Uit de resultaten van bioassays komt niet naar voren 
welke stoffen de effecten veroorzaken. Om een indruk 
te krijgen van effecten op de ecologie, worden de 
 resultaten daarom vergeleken met Effect Signaal
waarden (ESW), indicatoren voor ecologische risico’s. 
De gemeten bioassay effecten worden ingevoerd in 
het SIMONI model (slimme integrale monitoring), dat 
met de ESW overschrijdingen een ‘SIMONIscore’ 
voor milieurisico’s berekent.

De sporen samen of soms apart
Het chemiespoor en het toxicologiespoor vullen 
elkaar aan, zodat een complete beoordeling alleen 
gemaakt kan worden door beide sporen te doorlopen. 
Er zijn echter uitzonderingen. Het chemische spoor 
kan voldoende zijn als er al veel concentraties van 
microverontreinigingen bekend zijn, maar het eco
logische risico hiervan onduidelijk is (bijvoorbeeld 
door het ontbreken van normen). Omdat bij dit spoor 
de concentraties van duizenden niet geanalyseerde 

 stoffen onbekend zijn kan hiermee echter nooit een 
oordeel ‘laag risico’ worden gegeven. Het toxicolo
gische spoor kan worden toegepast om een eerste 
indruk te krijgen van de chemische vervuiling als nog 
weinig bekend is van een locatie. Met dit spoor kan 
lastig een oordeel ‘hoog risico’ worden gegeven zon
der identificatie van de stoffen die een effect veroor
zaken, maar als een ‘laag risico’ wordt aangetoond is 
uitgebreid chemisch onderzoek niet nodig.

Validatie van de ESF-TOX
Toxiciteit in het watersysteem is een complexe 
materie, omdat het gaat om zeer veel (onbekende) 
stoffen, die duizenden soorten waterorganismen 
kunnen beïnvloeden. De meerwaarde van de ESFTOX 
is dat waterbeheerders deze complexe materie op 
een eenduidige manier kunnen beoordelen. Beide 
sporen van de ESFTOX zijn namelijk gevalideerd met 
 vergelijkend onderzoek. 
Voor het chemiespoor werd daarvoor met  duizenden 
monsters uit Nederlandse wateren beoordeeld hoe 
een toenemende toxische druk effect heeft op de 
soortenrijkdom van de macrofauna gemeenschap. 
De biodiversiteit wordt duidelijk beperkt door 
mengseltoxiciteit; een acute toxische druk van 
10 procent komt overeen met ongeveer 10 procent 
 soortenverlies. 
Vaak gaven metalen en pesticiden de hoogste bijdrage 
aan de toxiciteit. Uit de landelijke monitoring van alle 
waterbeheerders blijkt dat de msPAF van 10 procent 
in 0,7 procent van de monsters wordt overschreden. 
In 19 procent van de monsters was wel sprake van 
toxiciteit maar in mindere mate (msPAF groter dan 
0,5 procent). 
Het toxicologiespoor is eerst door Waternet gevali
deerd. Met het SIMONImodel werd op drie locaties, 
waar de waterkwaliteit onder invloed staat van glas
tuinbouw of van een rioolwaterzuivering een verhoogd 
milieurisico aangetoond. 
Op twee glastuinbouwlocaties werd met de twee ver
schillende ESFTOX sporen een verhoogd risico voor 
de ecologie aangetoond. Zowel de SIMONIscore als 
de msPAF waren hoger dan de indicatieve grenswaar
den. Het SIMONImodel voor effectgerichte risico
analyse wordt vanaf 2016 landelijk gevalideerd.

Analyse chemische waterkwaliteit met ESF-TOX
Als ESFTOX wordt toegepast bij de reguliere moni
toring komt er naast een toetsing aan de normen 
van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ook een 
inzichtelijke ecologische risicoanalyse beschikbaar. 
De ESFTOX is specifiek gericht op het kwantificeren 
van de ecologische risico’s van chemische mengsels, 
ook als er geen normen zijn. 
Dit maakt het mogelijk – bijvoorbeeld als beleids
ondersteuning – om locaties met deze sleutelfactor 
onderling te prioriteren op basis van milieurisico’s. 
De ESFTOX is hierbij alleen op de directe ecologi
sche effecten gericht, terwijl de normen ook kijken 
naar doorvergiftiging via de voedselketen en humane 
risico’s.
Omdat chemische normen altijd een veiligheidsmarge 
kennen hoeft een geringe normoverschrijding niet 
meteen tot effecten te leiden. Door de realistische 
en eenduidige benadering van de ESFTOX reken
modellen kunnen toetsingen volgens de KRWnormen 
daardoor slechter uitvallen dan die met ESFTOX.
 
Uit de praktijktoetsingen met het chemiespoor 
bleek dat waterbeheerders erg tevreden zijn over 
het  samenvattende vermogen van de ESFTOX; geen 
lange tabellen met normtoetsingen per stof, maar 
één getal voor het ecologische risico. Ook kregen 
 waterschappen meer inzicht in de relatieve  risico’s 
van individuele stoffen omdat het rekenmodel 
aangeeft welke stoffen de hoogste bijdrage aan de 
toxische druk leveren. 

Het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet heeft 
er als eerste voor gekozen om het toxicologiespoor 
regelmatig in te zetten en de chemische monitoring 
te beperken. 
In de Europese Unie wordt steeds meer gepleit 
voor integrale monitoring, waarbij naast stoffen 
ook effecten worden onderzocht. In het Europese 
 project SOLUTIONS worden bijvoorbeeld  vergelijkbare 
 bouwstenen ontwikkeld als in de ESFTOX. De 
 innovatieve aanpak van ESFTOX lijkt daarom een 
logische vervolgstap om het gedachtegoed van de 
Europese Kaderrichtlijn Water te implementeren. 

Ron van der Oost
(Waternet)
Leo Posthuma
(RIVM)
Dick de Zwart
(RIVM)
Jaap Postma
(Ecofide)
Leonard Osté
(Deltares)

SAMENVATTING
 
Het oppervlaktewater kan verontreinigd zijn met 
meer dan 100.000 chemische stoffen. Met de 
huidige wijze van monitoring is het vaak lastig om 
de risico’s van chemische microverontreinigingen 
voor het ecosysteem te bepalen. Daarom is met 
de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit (ESFTOX) 
een praktisch instrument ontwikkeld waarmee 
waterbeheerders eenvoudig een analyse van 
de chemische risico’s voor het ecosysteem uit 
kunnen voeren.
Met een tweesporenanalyse onderzoekt de 
ESFTOX zowel stoffen als effecten. Bij het 
chemische spoor wordt via een modelanalyse 
met bekende stofconcentraties de toxische druk 
van het gehele mengsel aan stoffen bepaald. Het 
 toxicologische spoor analyseert de risico’s van 
het hele stofmengsel met biologische effectme
tingen (bioassays). 
Voor beide ESFTOXsporen zijn rekenmodellen 
ontwikkeld die de chemische toestand van het 
water aanduiden als goed, twijfelachtig of slecht. 
Bij een twijfelachtig resultaat is verdiepend maat
werk onderzoek nodig.
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Omdat absolute veiligheid niet te garanderen is, 
werken we in Nederland tot op dit moment met een 
piekafvoer met een kans van voorkomen die we nog 
net acceptabel vinden, de zogeheten maatgevende 
afvoer. Via een rivierkundig model wordt die dan 
vertaald naar waterstanden langs de rivieren op basis 
waarvan we de dijken ontwerpen, de maatgevende 
waterstanden. 
Nieuwe inzichten leiden met enige regelmaat tot dis
cussie over de hoogte van de maatgevende afvoer en 
of er een bovengrens is aan hoeveel water Nederland 
kan bereiken via de Rijn. Daarbij speelt een belang
rijke rol wat er in Duitsland met de dijken gebeurt. 

Langs het deel van de Rijn juist bovenstrooms van 
Lobith liggen overstroombare gebieden met een 
nagenoeg onbeperkte opvangcapaciteit en de dijken 
langs het traject direct bovenstrooms van de grens 
zullen bij extreem hoogwater overlopen, of moge
lijk zelfs bezwijken. Als die dijken verhoogd worden 
neemt de afvoercapaciteit toe. Duitsland is van plan 
die dijken te verhogen, en de planning is dat deze 
werkzaamheden rond 2025 gereed is. De hoogte van 
deze dijken geven dan de bovengrens van de afvoer 
aan waarop de waterkeringen in Nederland zullen 
worden ontworpen. 

Veranderingen
Inmiddels gaat Nederland over op een andere bena
dering van de veiligheid tegen overstroming. Ieder 
dijktraject krijgt een maximaal toelaatbare overstro

mingskans, gebaseerd op een economische afweging 
van de potentiële schade en de investeringskosten 
om deze te voorkomen, de kans op overlijden door 
overstroming, de kans op grote aantallen slachtoffers 
bij één gebeurtenis en het uitvallen van vitale infra
structuur. 
Deze normen zijn vastgelegd in de herziening van de 
Waterwet, die van kracht wordt per 1 januari 2017. 
Bij veel rivierdijken leidt dit tot strengere normen 
(kleinere overstromingskans). De nieuwe  normering 
betekent ook veel meer differentiatie in normen 
tussen verschillende dijktrajecten; langs de Rijn
takken varieert de nieuwe overstromingskansnorm 
van gemiddeld eens per 300 tot gemiddeld eens per 
100.000 jaar. 
Daarnaast is er in het nieuwe ontwerpinstrumen
tarium meer expliciet aandacht voor geotechnische 
faalmechanismen zoals piping of instabiliteit, die net 
als te lage dijken kunnen leiden tot een overstroming. 

Dat heeft gevolgen voor de informatie die we nodig 
hebben over extreme hoogwatergolven. 
Ten eerste zijn er nu meerdere factoren (faalmecha
nismen) die kunnen leiden tot falen, elk met hun 
eigen kans van voorkomen. De som van die kansen 
mag ten hoogste gelijk zijn aan de overstromings
kansnorm van het dijktraject. Dat betekent dat elk van 
die deelkansen kleiner moet zijn dan de norm. Voor 
elk van de deelkansen moeten we dus kijken naar 
zeld zamer gebeurtenissen dan tot nu toe.
Bovendien corresponderen de nieuwe normen veelal 

Huib de Vriend
(Expertise Netwerk 
Waterveiligheid)

Joost Pol 
(HKV)

Matthijs Kok 
(Expertise Netwerk 
Waterveiligheid)
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HOEVEEL WATER 
KAN NEDERLAND 
BEREIKEN VIA DE 
GROTE RIVIEREN?
Hoeveel water kan Nederland in de meest extreme situaties bereiken via een 
grote rivier als de Rijn? Het antwoord op die vraag wordt belangrijker, want het 
klimaat verandert en de normen worden strenger. Er is een nieuwe methode 
om de extreem hoge afvoeren te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met 
het gedrag van de rivier bovenstrooms van de grensplaats Lobith.

In Nederland wordt de veiligheid tegen overstroming vanuit de rivieren, behalve door de 
sterkte van de waterkeringen, sterk bepaald door de afvoeren van Rijn en Maas aan de 
grens bij Lobith en Eijsden. Van oudsher is de vraag belangrijk om hoeveel water het dan 
kan gaan. 
De afvoer is direct gekoppeld aan een kans van voorkomen: afvoeren rondom het gemiddel
de komen vaak voor, maar extreem hoge en extreem lage afvoeren komen weinig voor.  
De relatie voor de extreem hoge afvoeren wordt weergegeven met een kansverdeling van de 
jaarlijkse piekafvoeren, soms ook werklijn genoemd (zie figuur 1).

Figuur 1
Diverse werklijnen van de afvoer bij Lobith. HR2006 geeft de werklijn gebaseerd op statistische extrapolatie, en werd tot op 
heden gebruikt om maatgevende afvoer bij Lobith te bepalen
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piek van wel 23.000 kubieke meter per seconde bij 
Lobith aankomen, uitgaande van het KNMI’14 klimaat
scenario WH in 2085. Het laatste traject voor de 
grens fungeert dus als een soort veiligheidsklep voor 
Nederland. 

Het water dat over de Duitse dijken stroomt kan wel 
veel schade en ellende, en mogelijk zelfs slachtoffers, 
veroorzaken. Het kan ‘via de achterdeur’ Nederland 
bereiken. Overstromingsberekeningen laten zien 
dat het water via de Achterhoek zelfs Zwolle kan 
bereiken. De aftopping van de extreme afvoergolven 
betekent ook niet dat deze geen problemen meer op
leveren voor de rivierdijken als deze hoog genoeg zijn. 
Bij een afgetopte golf duurt de piek immers langer, 
waardoor er grotere kans is op verweking van dijken.

Sommige Duitse dijken kunnen al bij 14.000 kubieke 
meter per seconde overstromen, bijvoorbeeld tussen 
Bonn en Düsseldorf. Een hogere afvoer bij Lobith is 
echter wel mogelijk.  Deze gebieden hebben een be
perkt volume, waardoor ze bij zeer extreme afvoeren 
al vol zijn voordat de piek langskomt, zodat het aftop
pende effect verloren gaat. Dit afvlakken van afvoeren 
rond 14.000 kubieke meter per seconde en vervolgens 
weer doorstijgen is zichtbaar in de GRADEresultaten 
(figuur 1), en is ook aangetoond met berekeningen 
met een tweedimensionaal overstromingsmodel. Een 
echte bovengrens aan de afvoer levert dat dus niet op.
 
Conclusie
Overstromingen in Duitsland zorgen voor een be
perking van de afvoeren die Nederland bereiken. 
Bij afvoeren vanaf circa 14.000 kubieke meter per 
seconde zorgen overstromingen voor een reductie 
van de afvoer, maar bij hogere afvoeren raken de 
overstromingsgebieden vol waardoor het positieve 
effect vervalt. Bij afvoeren van circa 17.500 kubieke 
meter per seconde gaan echter ook gebieden net 
voor de Nederlandse grens (tussen Wesel en Lobith) 
overstromen, waar nauwelijks een beperking is in de 
bergingscapaciteit. 
Dit zorgt voor een bovengrens aan de afvoer bij 
 Lobith. De aftopping van de extreme afvoeren bij 
Lobith is dus goed nieuws voor de hoogwaterbescher

ming in Nederland, maar het is niet alleen reden tot 
juichen. Er zitten negatieve kanten aan de overstro
mingen in de dijkringen die grenzen aan het laatste 
traject in Duitsland en niet alle effecten van extreme 
afvoergolven verdwijnen ermee. De GRADEbenade
ring met het meenemen van overstromingen levert 
een realistische benadering op van de afvoeren bij 
Lobith en maakt ten opzichte van de statistische 
 extrapolatie significant lagere dijken mogelijk.  

Matthijs Kok 
(Expertise Netwerk Waterveiligheid)
Joost Pol 
(HKV)
Huib de Vriend
(Expertise Netwerk Waterveiligheid)

Dit artikel is gebaseerd op het Grade onderzoek van 
Rijkswaterstaat, Deltares en KNMI op een recent advies 
van het Expertise Netwerk Waterveiligheid: ‘Heeft de 
Rijnafvoer bij Lobith een maximum?’, augustus 2016 
(www.enwinfo.nl) 

met veel lagere faalkansen per dijktraject dan de 
huidige overschrijdingskans van de waterstand (eens 
per 1.250 jaar). Dat betekent dat we naar nog veel 
zeldzamer gebeurtenissen moeten kijken, soms 
wel met een kleinere kans van gemiddeld eens per 
100.000 jaar. 

Ten tweede speelt ook het zogenoemde ‘lengteeffect’ 
een rol: door met name de geotechnische onzeker
heden heeft, bij identieke dijkvakken, een langere 
dijkstrekking een grotere faalkans dan een kortere 
dijkstrekking. Immers, de kans dat er een relatief 
zwakke plek aanwezig is in een langer dijktraject is 
groter dan in een korter traject. 
Ten derde is voor een aantal van die geotechnische 
faalmechanismen het tijdsverloop van de afvoergolf 
van belang. Zo kan een snel dalende waterstand lei
den tot afschuiving van de buitenkant van de dijk. 

Kortom, wat betreft de rivierafvoeren aan de grens 
moeten we meer weten en van veel zeldzamere, 
dus extremere hoogwaters. De huidige praktijk van 
 statistische extrapolatie van ongeveer 100 jaar geme
ten piekafvoeren is dan niet meer voldoende.

GRADE
Voor het modelleren van extreme rivierhoogwaters 
heeft Rijkswaterstaat samen met Deltares en KNMI 
een nieuw modelsysteem ontwikkeld: GRADE (Gene
rator of Rainfall and Discharge Extremes). Dit gaat uit 
van (uit meteorologische gegevens afgeleide) lang
durige tijdreeksen van temperatuur en neerslag. Elk 
van die reeksen wordt in een hydrologisch model 
(HBV) ingevoerd, dat de instroom in de rivier bere
kent. Die instroom dient vervolgens als invoer voor 
een waterloopkundig model (SOBEK), dat het verloop 
van de afvoergolf door de rivier berekent en uiteinde
lijk de afvoer die Nederland binnenkomt bij Lobith. 

Door deze berekening een groot aantal malen te 
herhalen en uit de resultaten de meest extreme ge
beurtenissen te selecteren, ontstaat een beeld van de 
meest extreme afvoergolven, zowel van de piekafvoer 
als van het tijdsverloop. Groot voordeel daarbij is dat 
het mogelijk is overstromingen in Duitsland of België 

in het model mee te nemen, maar ook eventuele 
noodmaatregelen, zoals het leggen van zandzakken.

Met GRADE hebben we in principe een methode om 
de vraag te beantwoorden of er een bovengrens aan 
de afvoer is bij Lobith. GRADE neemt immers over
stromingen in Duitsland mee. SOBEK is echter een 
ééndimensionaal model, dat wil zeggen dat de hele 
dwarsdoorsnede van de rivier wordt samengedrukt 
tot één lijn met ‘bakjes’ voor waterberging/overstro
ming eraan vast. Daarbij wordt wel meegenomen 
dat langs grote delen van de Rijn de overstroomde 
gebieden ‘vol’ kunnen zijn, zodat die geen verlagend 
effect op de waterstand benedenstrooms meer heb
ben. Daarnaast zijn er nog schematisatieeffecten, 
 bijvoorbeeld bij het schematiseren van overstromin
gen net bovenstrooms van de Nederlandse grens, 
tussen Wesel en Lobith. 

Uit aanvullende analyses (advies van het Expertise 
Netwerk Waterveiligheid (ENW): ‘Heeft de Rijnafvoer 
bij Lobith een maximum?’) blijkt dat deze overstro
mingen tussen Wesel en Lobith in GRADE nog sterk 
 onderschat worden, waardoor de berekende extreme 
afvoeren overschat worden. Aan tweedimensionale 
modellen die dit bezwaar opheffen wordt nog ge
werkt. 

Inschatting bovengrens
Om toch nu al tot een verantwoorde schatting te kun
nen komen, is aan de hand van digitale hoogtekaarten 
de hele SOBEKschematisatie uit GRADE nog een 
keer nageplozen, met als conclusie dat de grootste 
gevoeligheid ligt in de overstromingen tussen Wesel 
en Lobith. 

Een nauwkeuriger beschouwing van hoe het water 
daar over de dijken loopt, uitgaande van de beoogde 
dijkhoogtes in 2025, leidde tot de conclusie dat de 
afvoer bij Lobith zeer waarschijnlijk niet boven de 
17.500 kubieke meter per seconde kan komen, ook 
niet onder zeer extreme condities (de huidige maat
gevende afvoer is 16.000 kubieke meter per seconde).
Zouden de dijken tussen Wesel en de grens oneindig 
hoog en sterk zijn, dan kunnen er afvoeren met een 

SAMENVATTING
 
In onze bescherming tegen overstroming vanuit 
de rivieren speelt de ‘maatgevende afvoer’ een 
belangrijke rol. Tot nu toe wordt deze afvoer 
bepaald op basis van statistische extrapolatie van 
gemeten afvoeren bij Lobith. Deze methode heeft 
als nadeel dat ze geen rekening houdt met het 
gedrag van de rivier bovenstrooms van Lobith bij 
afvoeren die nog nooit zijn waargenomen. 

Voor het modelleren van extreme rivierhoog
waters heeft Rijkswaterstaat in de afgelopen tien 
jaar een nieuw modelsysteem ontwikkeld: GRADE 
(Generator of Rainfall and Discharge Extremes). De 
GRADEbenadering met het meenemen van over
stromingen levert een realistische benadering op 
van de afvoeren bij Lobith en maakt ten opzichte 
van de statistische extrapolatie significant lagere 
dijken mogelijk.
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bovenaf bemonstert, zijn alleen de kenmerken van 
het bovenste deel van de waterkolom vast te stellen. 
Naarmate het water helderder is, is het waarneem
bare deel groter. In relatief heldere of juist ondiepe 
wateren kan ook de bodem worden waargenomen.

Met behulp van algoritmes kunnen gebiedsdekkende 
kaarten gemaakt worden van optische waterkwaliteit
sparameters. De meest gangbare grootheden zijn: 
• Chlorofyl (a) concentratie
• Concentratie totaal zwevend stof (total suspended 

matter, TSM)
• CDOM absorptie (humuszuren)
• Kd extinctiecoëfficiënt over PAR of als functie van 

golflengte.

Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om 
informatie te verkrijgen over 
• Secchidiepte of eufotische diepte 
• Fytoplankton types (PFT) of doelsoorten zoals 

blauwalgen 
• Primaire productie
• Waterplanten

Sensortechnologie
Digitale fotocamera’s detecteren het zichtbare licht in 
een beperkt aantal (meestal rode, groene en blauwe) 
banden in het golflengtegebied en combineren dit tot 
een enkele kleurenfoto opgebouwd uit pixels. 
Voor milieumonitoring zijn spectrometers gangbaar: 
deze sensoren detecteren het licht in specifieke 
banden van het golflengtegebied, van ultraviolet tot 
infrarood. Multispectrale spectrometers maken ge
bruik van enkele tot tientallen banden rond specifieke 
golflengten, terwijl hyperspectrale sensoren nauwere 
banden gebruiken in een aaneengesloten deel van het 
spectrum. 

Uit het waargenomen reflectantiespectrum (de 
waargenomen kleur van het water, gegeven het spec
trum van het invallende licht) kunnen verschillende 
milieugrootheden afgeleid worden. 
Het invallende licht van de zon wordt in water ver
strooid door slib en algen, en in bepaalde golflengtes 
geabsorbeerd door opgelost materiaal en algenpig

menten. Het terugvertalen van de samenstelling van 
het water en de daarin aanwezige stoffen op basis van 
de spectrale data wordt retrieval genoemd: inverse 
modellering gebaseerd op kennis van de absorptie 
en verstrooiingseigenschappen van het water en de 
daarin aanwezige stoffen. Aangezien de absorptie en 
verstrooiingseigenschappen van de planktonsoorten, 
zwevendstofdeeltjes en humuszuren per watersys
teem kunnen variëren, is ijking aan lokale condities 
vaak wenselijk. 

Dit betekent dat remote sensing van optische water
kwaliteit nooit geheel zonder in situ metingen kan 
voor ijking en validatie. Het juiste bemonsterings
schema voor de ijkmetingen hangt af van de mate 
waarin de biooptische kenmerken variëren in een 
systeem, maar in de regel zijn ijkmetingen minder 
frequent nodig dan normale waterkwaliteitsmetingen 
in reguliere monitoringsprogramma’s.

Platforms
De keuze voor het meetplatform bepaalt grotendeels 
de resolutie en de uitgestrektheid waarmee gemeten 
kan worden. Voor een groot aantal sensoren geldt dat 
ze met hetzelfde werkingsprincipe kunnen worden 
toegepast op verschillende platforms waardoor ver
gelijkbare kenmerken op verschillende schaalniveaus 
gemeten kunnen worden.
Handmatige metingen door een persoon vanaf een 
schip of steiger met behulp van specifiek ontworpen 
hardware gekoppeld aan een smartphone, kunnen 
– mits goed georganiseerd – aanzienlijke dekking 
opleveren. Dergelijke participatieve monitoring 
is wellicht minder precies, maar kan wel informatief 
zijn dankzij een groter aantal meetwaarden. 
Drone of vliegtuig bieden een meer autonome 
inwinning van data, hoewel deze platforms ook 
nog personele inzet vereisen. Toepassingen op een 
meetmast of satelliet zijn vaak volledig autonoom: de 
data worden met vastgestelde frequentie ingewonnen 
voor een vastgesteld gebied. Deze data worden naar 
een dataserver gestuurd waarna ze verder verwerkt 
worden.
Aardobservatiesatellieten zijn er ruwweg in twee 
soorten: platforms in een relatief lage baan om de 

REMOTE SENSING
KOMT STEEDS MEER 
BINNEN BEREIK

WATERKWALITEITSBEHEER

Remote sensing, het op afstand bemeten van het watersysteem: het klinkt 
voor veel waterbeheerders nog steeds als een belofte voor de toekomst; of is 
die toekomst inmiddels binnen handbereik? 

Watersystemen zijn vaak uitgestrekt en de toestand waarin ze verkeren varieert sterk per 
locatie en ook nog per tijdstip. Betrouwbaar en kosteneffectief monitoren is voor water
kwaliteitsbeheerders een hele uitdaging.
Traditioneel wordt aan handmatige metingen in het veld veel waarde toegekend, vanwege 
de vaak grote precisie (detailniveau), maar de nauwkeurigheid van de verkregen informatie 
kan beperkt zijn door gebrekkige representativiteit van locaties en/of tijdstippen van meten. 

Waterbeheerders hebben veel belangstelling voor remote sensing. Bijvoorbeeld vanuit het 
oogpunt van kostenbesparingen die (semi)autonome meetopstellingen kunnen opleveren. 
Daarnaast is er behoefte aan meer en beter in de ruimte en in de tijd gespreide data om het 
risico van toevallig afwijkende waarnemingen (sampling biases) terug te dringen. Een ander 
argument is dat juist de combinatie van verschillende bronnen van monitoringsdata meer 
inzicht biedt in het functioneren van het gehele watersysteem. Bovendien groeit de behoefte 
om op handige manieren in de ruimte en tijd uitgestrekte datasets aan elkaar te kunnen 
relateren en te visualiseren.

De uitdaging is de juiste keuze te maken in deze combinaties en deze technieken op een 
goede manier op te nemen in bestaande monitoringprogramma’s.

Remote? Sensing?
Bij remote sensing wordt vaak aan satellieten gedacht, maar een meetplatform kan een 
persoon zijn, een meetmast of een opstelling op een schip, een drone, een vliegtuig of 
inderdaad, een satelliet. 
Om te bepalen welke vorm van remote sensing voor een vraagstuk toepasbaar is, is het 
zinvol om de sensortechniek los te zien van het meetplatform. Eerst de techniek.

Optische remote sensing benut het zonlicht en registreert de (schijnbare) kleur en de 
 troebelheid van het water. Daarnaast kunnen de bedekking door kroos of waterplanten en 
andere kenmerken gedetecteerd worden die verwijzen naar waterkwaliteit en ecologie, 
zoals schuim of drijflagen. Hierbij kan ook de invloed van vegetatie, dieren of menselijke 
activiteit op of nabij het water waargenomen worden. Omdat remote sensing het water van 
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ontwikkeling van data en informatiediensten waar
mee ook nietexperts de schat aan gegevens kunnen 
benutten. Naast het via de EU en ESA ge faciliteerde 
aanbod, is er bijvoorbeeld ook aanbod van Ameri
kaanse satellieten. Ook zijn er commerciële missies, 
die zeer specifieke, vaak hoge resolutie producten 
leveren.

Het afgelopen decennium is in Nederland door 
onder andere Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf 
 Rotterdam praktijkervaring opgedaan met de inzet 
van remote sensing voor het monitoren van de water
kwaliteit. 
Rijkswaterstaat heeft een aantal atlassen voor 
 Markermeer, IJsselmeer en Noordzee laten samen
stellen op basis van slib en chlorofyldata van 
voorlopers van de huidige Sentinelsatellieten. De 
atlassen bieden naast patronen in ruimte en tijd ook 
grafieken van invloedsfactoren, zoals wind, zoninstra
ling en golven en berekeningen van de concentraties 
op basis van numerieke waterkwaliteitsmodellen. 
Havenbedrijf Rotterdam heeft voor de periode 
 20032011 ten behoeve van de milieueffectmonito
ring tijdens de aanleg van de Tweede Maasvlakte een 
aantal atlassen laten maken met composietbeelden 
van slib in de zuidelijke Noordzee. Ook hierbij zijn de 
satellietdata met andere data gecombineerd. 
Door de slibkaarten van de satelliet te integreren 
met de modellering kon een reconstructie van de 
concentraties in de diepere waterlagen gemaakt 
worden (buiten beeld van de satelliet) en kon het 
vertroebelend effect van de aanleg van de Maasvlakte 
gescheiden worden van de natuurlijke achtergrond
fluctuaties.

Waterbeheerders kunnen de specifieke toepasbaar
heid van remote sensing voor eigen gebruik stimu
leren door deze data daadwerkelijk op te pakken 
voor hun vraagstukken en de bruikbaarheid ervan te 
evalueren. Het aanbod is groot en de basiskwaliteit is 
het onderzoekstadium voorbij. 
Door samen te werken met kennisinstellingen en 
bedrijven kunnen de kwaliteit en toepasbaarheid van 
de data nog verder verbeterd worden, bijvoorbeeld 
door de retrieval te fine tunen voor bepaalde water

lichamen of uit te breiden voor andere grootheden. 
Ook kan in dergelijke samenwerking extra waarde 
worden toegevoegd aan de data door ze te combine
ren met andere databronnen en modelberekeningen. 

Remote Sensing maakt het mogelijk om op een hoger 
detailniveau of meer frequent inzicht te  krijgen in het 
functioneren van het watersysteem. De  benodigde 
mate van detail in ruimte en tijd is daarbij het 
 uitgangspunt om tot een optimale combinatie van 
inwintechniek, platform en sensoren te komen.

Meinte Blaas
Ellis Penning
Marieke Eleveld
Miguel Dionisio Pires
Anouk Blauw
(Deltares)

aarde (circa 700 tot 800 kilometer hoog) óf in een 
hoge geostationaire baan (circa 36.000 kilometer 
hoog). 
In een lage baan bewegen de satellieten in noord
zuidrichting (of andersom) en bemonsteren zo 
regelmatig dezelfde locatie op de grond. De terug
keerfrequentie van metingen hangt af van de satel
lietbaan en de breedte van het blikveld van de sensor. 
Geostationaire satellieten zien voortdurend hetzelfde 
gebied op aarde en kunnen dus data met een hoge 
tijdsresolutie leveren (bijvoorbeeld elke vijftien minu
ten), maar vanwege de grote hoogte wel met minder 
ruimtelijk detail. 

Los van de baan, bepaalt het meetprincipe de ge
middelde bemonsteringsresolutie in tijd en  ruimte. 
 Optische metingen hebben het licht van de zon 
nodig. Het zonlicht passeert tweemaal de atmosfeer 
(binnenvallend en gereflecteerd licht) en de sensor
signalen ondervinden daardoor hinder van gassen 
en aerosolen in de atmosfeer. De kwaliteit van het 
signaal varieert ook met de tijd van de dag en het 
seizoen (zonnehoek en daglengte). 
Er is in de praktijk een balans tussen de spectrale 

resolutie, gevoeligheid (signaalruisverhouding) en 
ruimtelijke resolutie die een sensor kan bieden. 
De meest gangbare missies van satellieten in een 
lage baan zijn wat dit betreft een compromis; zij 
 maken gebruik van multispectrale sensoren en 
hebben ruimtelijke resoluties van tien tot enkele 
honderden meters. Hyperspectrale sensoren zijn al 
gangbaar in remote sensing per drone of vliegtuig, en 
de sensortechnologie blijft zich ontwikkelen.
 
Onder andere Italië en Duitsland bereiden momenteel 
al hyperspectrale satellietmissies voor. Meer detail 
en betere differentiatie op specifieke kleurverschillen 
vanuit de ruimte zal het aanleveren van nieuwe speci
fieke producten mogelijk maken.

Dataverwerking en datadiensten
Het aanbod van remote sensing data groeit sterk, 
onder andere door het Copernicus Programma van de 
Europese Unie.
Dit programma omvat een uitgebreide aardobserva
tiecomponent met Sentinelsatellieten.  
Een belangrijk doel is aardobservatie toepasbaar te 
maken voor gebruikers. Copernicus stimuleert de 

SAMENVATTING
 
Remote sensing heeft lange tijd een imago gehad 
van: technisch complex, voortdurend in ontwikke
ling en gericht op de onderzoekgemeenschap. 
Voor minder  ingewijden leken veel technieken 
niet makkelijk in te zetten als alternatief voor of 
aanvulling op het nemen van monsters.
Er is echter een kentering gaande. Dankzij 
bijvoorbeeld Google Earth en Bing Maps zijn we 
gewend geraakt aan remote sensing uit satelliet 
en vliegtuig als direct bruikbare informatie.  
Ook drones maken nieuwe toepassingen moge
lijk. Dat geldt ook voor waterbeheerders.
Welk platform en welke technologie het beste 
kunnen worden ingezet, hangt af van de gewenste 
mate van detaillering in ruimte en tijd.

RoodGroen
Blauw kleuren 
fotografie 
of video)

Multispectraal Hyperspectraal Karakteristieken

Satelliet x x x Grotere wateren ineens bemeten (meerdaagse tot  
maandelijkse tijdschaal)

Vliegtuig/helikopter x x x Subregio’s ruimtelijk in beeld op één moment, ook voor 
slecht toegankelijke gebieden

Drone  vliegend x x x Lokale delen van het watersysteem met beperkte toegang 
(watergangen, oevers); te bemeten areaal per missie is 
beperkt; niet overal toegestaan

Professionele hand
bediende sensoren

x Mogelijkheid voor precieze, kwaliteitgecontroleerde  
metingen; alleen op toegankelijke locaties,

Telefoon, doehet
zelf sensoren

Zwemwater
kwaliteit, 
zwerfvuil, water 
kleur, troebel
heid, flora, 
fauna

Mogelijkheid voor meer samples op toegankelijke en voor 
de burger relevante locaties. Geschikt voor stakeholder
participatie en projectmatige aanpak 

Monitoringsmast x x x Hoge tijdresolutie en lange reeksen, beperkte geografische 
dekking

Drone – varend x x x Grotere dekking, hogere resolutie ten opzichte van 
scheepsgebonden sampling; vergunningen vereist 

Schip x x x Autonome opstelling op ‘ships of opportunity’ geeft veel 
bemonstering langs vaarroutes; uitrusting op meetschepen 
geschikt voor combinatie en validatie met andere in situ 
monsternames

Tabel 1. Combinatie van platforms en sensoren voor het bepalen van waterkwaliteitskenmerken
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NIEUWE WEBSITE H2O EN KNW
H2O is een uitgave van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), het kennis en 
kennissennetwerk voor Nederlandse waterprofessionals. Sinds kort hebben KNW 
en H2O één gezamenlijke website. Deze site biedt een schat aan informatie voor 
waterprofessionals. 

• Het laatste nieuws uit de watersector (dagelijks)
• Informatieve H2Ovakartikelen, geschreven door waterprofessionals
• De meest recente watervacatures (in samenwerking met watervacatures.nl)
• Al het nieuws over de vele activiteiten van KNW
• De complete agenda voor de watersector

Daarnaast kunt u op de site terecht voor ons archief met H2Ovakartikelen en eerder 
verschenen edities van H2O en van het kenniskatern Water Matters (in het Nederlands 
en in het Engels).

WATERSTAND: 
ELKE WEEK HET 
LAATSTE NIEUWS IN 
UW MAILBOX
Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws uit de watersector? 
Wilt weten over welke onderwerpen 
vakartikelen zijn geschreven 
door uw collega’s? Wat de laatste 
watervacatures zijn? Of welke 
activiteiten KNW organiseert?  
Meld u dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief ‘Waterstand’ (een  
uitgave van H2O en KNW).

De nieuwsbrief verschijnt elke 
week (op donderdag) en is een 
onmisbare informatiebron voor elke 
waterprofessional.

Tips voor de redactie van Waterstand?
redactie@h2owaternetwerk.nl

Adverteren in Waterstand of op de 
nieuwe website?
Cross Media Nederland
adverteren@h2owaternetwerk.nl
0107421020

Watervacature plaatsen?
info@watervacatures.nl
0612065758

H2O/KNW: OOK DIGITAAL HET BESTE   
VOOR ELKE WATERPROFESSIONAL

h2owaternetwerk.nl



verbetermechanismen is schematisch weergegeven 
in figuur 1. 

Wanneer de verbetermechanismen van een bench
mark bekend zijn, is het mogelijk om de oorsprong 
van gedragsverandering, de verbeteringen en de 
eventuele stagnatie van verdere verbeteringen te 
verklaren, en systematisch te zoeken naar nieuwe 
impulsen om verdere verbeteringen te stimuleren.  
In dit onderzoek zijn vijf verbetermechanismen voor 
drinkwaterbenchmarks geïdentificeerd. Het  eerste 
verbetermechanisme is het ‘leereffect’ van een 
benchmark. Bedrijven die laag scoren op de bench
mark, kunnen leren van hoog scorende bedrijven. 
Daarnaast neemt door benchmarken de transparan
tie van de bedrijven toe. Overheid en consumenten 
krijgen inzicht in prestaties van de deelnemende 
bedrijven. Bedrijven willen graag laten zien dat ze 
het goed doen; dit vormt een stimulans voor ver
betering. Benchmarken creëert een omgeving van 
virtuele concurrentie: bedrijven concurreren met 
elkaar om de hoogste plek in de benchmark. Ook 
dit is een verbetermechanisme van de benchmark. 
Ten vierde bestaat bij drinkwaterbedrijven de angst 
voor verdergaande overheidsbemoeienis. Om dit te 
voorkomen willen ze laten zien dat ze goed preste
ren en dat meer overheidsbemoeienis niet nodig is. 
Daarnaast willen directeuren van drinkwaterbedrijven 
vanuit een persoonlijk eergevoel graag een hoge plek 
in de  benchmark, dit is het vijfde en laatste verbe
termechanisme, de ‘prestige van het bedrijf en zijn 
directeur’.
De resultaten van een benchmark leiden tot gedrags
verandering van de deelnemende organisaties door 
middel van de geïdentificeerde verbetermechanis
men. Stagnatie van verbetering is een teken dat de 
impact van de verbetermechanismen is afgenomen 

en kan een reden vormen voor het aanpassen van de 
benchmark. 
De verbetermechanismen kunnen ook gebruikt 
worden als een raamwerk om de impact van nieuwe 
ontwerpkeuzes voor een benchmark te analyseren, 
zoals weergegeven in figuur 2. De invloed van de 
nieuwe ontwerpkeuzes kan op een gestructureerde 
manier geanalyseerd worden, door het inschatten van 
het effect van deze ontwerpkeuzes op de verbeter
mechanismen. 

Toepassing op de Nederlandse 
drinkwaterbenchmark
De Nederlandse drinkwaterbenchmark is voor het 
eerst uitgevoerd in 1997. Sinds deze eerste editie zijn 
de prestaties van de Nederlandse drinkwatersector 
verbeterd. De efficiëntie van de bedrijven is sinds 
1997 in de sector gemiddeld met 35 procent toegeno
men. Het lijkt er op dat verbeteringen als gevolg van 
de benchmark nu aan het stagneren zijn. Daarvoor 
zijn enkele verklaringen. 

Ten eerste is er in de uitkomsten van de benchmark 
minder variatie tussen de drinkwaterbedrijven. 
Variatie is nodig bij een benchmark om onderscheid 
te maken tussen goede en slechte prestaties. Als de 
variatie afneemt, dan neemt ook het onderscheidende 
vermogen tussen goed en slecht af. 
De variatie is afgenomen als gevolg van twee rede
nen. Ten eerste zijn er minder Nederlandse drinkwa
terbedrijven dan in 1997 (toen 23, nu nog maar 10). 
Ten tweede is de variatie afgenomen als gevolg van 
de drinkwaterbenchmark. Organisaties nemen met 
name initiatief tot verbetering als de resultaten van 
de benchmark tegenvallen. Daarom leidt benchmar
ken vaak tot een convergentie naar een gemiddeld 
prestatieniveau. Daarnaast geloven drinkwaterbedrij
ven dat de overgebleven variatie voor een groot deel 
verklaard wordt door externe factoren waarop zij zelf 
geen invloed hebben.
De overgebleven variatie wordt dus niet gezien als 
een incentive voor verdere verbetering. 

Een tweede verklaring is dat in 2012 deelname aan 
de Nederlandse drinkwaterbenchmark voor alle 
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Sinds 1997 worden prestaties van Nederlandse drinkwaterbedrijven met elkaar 
vergeleken via een benchmark. Na een periode van veel verbeteringen, lijkt dat 
proces nu te stagneren. Hoe komt dat? En wat kan eraan gedaan worden? 

Drinkwatermarkten zijn in Nederland natuurlijke monopolies: er is één aanbieder in een 
bepaald gebied. In zo’n monopoliemarkt kunnen de gemiddelde kosten van productie ge
minimaliseerd worden. Het risico van een monopolie is dat de aanbieder zijn exclusieve 
aanbiedingsrechten misbruikt, door de prijzen te verhogen of de kwaliteit te verlagen.  
Dit heeft negatieve gevolgen voor consumenten. Om dit te voorkomen en om economische 
efficiëntie te garanderen, is overheidstoezicht nodig.
De Nederlandse drinkwaterbenchmark vormt in de Nederlandse drinkwatermarkt een 
belangrijk instrument bij dit overheidstoezicht. 

In de drinkwatersector worden benchmarks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de prestaties 
van drinkwaterbedrijven. Daarnaast vormen benchmarks een stimulans voor verbetering 
voor de gebenchmarkte bedrijven. Dit artikel geeft inzicht in hoe het komt dat bedrijven 
gaan verbeteren als gevolg van een benchmark en geeft het antwoord op drie vragen:

1. Door welke mechanismen – voortkomend uit een benchmark , worden gebenchmarkte 
drinkwaterbedrijven gestimuleerd te verbeteren?

2. Werken deze mechanismen nog voldoende in de Nederlandse drinkwaterbenchmark?
3. Hoe kunnen verdere verbeteringen gestimuleerd worden?

Het onderzoek is gebaseerd op onderzoeksgegevens uit de Nederlandse drinkwaterbench
mark en interviews met directeuren en benchmarkcoördinatoren van zeven Nederlandse 
drinkwaterbedrijven. De bevindingen van dit onderzoek kunnen ook gebruikt worden voor 
benchmarks in andere landen en sectoren.

Het raamwerk
Benchmarks worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de prestaties van drinkwaterbe
drijven. Het doel van een benchmark is bedrijven te stimuleren beter te presteren door de 
prestaties expliciet te meten. Daarmee worden bedrijven gestimuleerd tot het verder ver
beteren van bedrijfsprocessen. 
De mechanismen, voortkomend uit een benchmark, die de gebenchmarkte bedrijven stimu
leren om te verbeteren, worden hier verbetermechanismen genoemd. De werking van deze 

BENCHMARKEN: 
HOE KAN DAT 
LEIDEN TOT
VERBETERINGEN?

NEDERLANDSE DRINKWATERSECTOR

Figuur 2

Figuur 1
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Nederlandse drinkwaterbedrijven verplicht is gewor
den. Dit wordt door de bedrijven zelf als een negatieve 
ontwikkeling gezien. De benchmark heeft nu namelijk 
twee doelen; naast een verbeteringsdoelstelling, ook 
een verantwoordingsdoelstelling. Als in een bench
mark deze twee doelen naast elkaar bestaan, kunnen 
organisaties te veel gaan focussen op het laten zien 
dat hun prestaties voldoen aan de norm, waardoor de 
verbeteringsdoelstelling onder druk komt te staan. 
Als benchmarken verplicht wordt, neemt de kans 
op ongewilde consequenties toe: dit betekent dat de 
metingen doelstellingen worden en zoals Goodhart’s 
wet zegt: When a measure becomes a target, it ceases 
to be a good measure.

Een derde verklaring is dat de Nederlandse 
 drinkwaterbenchmark geen focus heeft op de toe
komst. Dit komt niet overeen met het karakter van 
drinkwaterproductie, waar investeringen vaak een 
afschrijvingstermijn van 30 tot 50 jaar hebben.  
Toekomstfocus van bedrijven zou in de benchmark 
kunnen komen door prestatieindicatoren toe te 
 voegen voor bijvoorbeeld risicoanalyse, asset ma
nagement, duurzaamheid en innovatie. 

De vierde ontwikkeling waardoor verdere verbete
ring als gevolg van de benchmark aan het stagneren 
is, is de financiële druk die ervaren wordt. Innovatie 
kan leiden tot verbeteringen van de bedrijfsproces
sen, maar betekent ook dat je onbekend terrein gaat 
verkennen. Daarmee wordt het risico groter dat de 
resultaten minder zijn dan verwacht, wat weer kan 
leiden tot een slechtere score op de benchmark. 
Benchmarken beloont daarmee reproductie van het 
bekende en straft innovatie en het doen van investe
ringen af. 
Door deze vier ontwikkelingen (minder variatie, ver
plicht karakter van de benchmark, geen focus op de 
toekomst en hoge financiële druk) is de impact van de 
verbetermechanismen afgenomen, en gaat er tegen
woordig minder stimulans voor verbetering uit van de 

Nederlandse drinkwaterbenchmark dan vroeger. 
In Tabel 1 is de invloed van deze vier ontwikkelingen 
op de individuele verbetermechanismen weerge
geven. 

Nieuwe strategieën 
Door bovengenoemde ontwikkelingen, is de stimulans 
voor verbetering als gevolg van de benchmark afge
nomen. De verbetermechanismen kunnen echter ook 
worden gebuikt om de invloed van nieuwe strategieën 
gestructureerd te analyseren, door het inschatten van 
het effect van de strategieën op de verbetermecha
nismen. 
In dit onderzoek zijn vier nieuwe strategieën onder
zocht. Het eerste alternatief is het toevoegen van 
nieuwe thema’s aan de benchmark, om weer variatie 
toe te voegen, dit heeft een positieve invloed op de 
verbetermechanismen. Ook wordt hierdoor de focus 
op financiën minder, omdat dit gecompenseerd wordt 
door meer andere belangrijke thema’s. 
Een variatie op deze eerste strategie is de bench
mark adaptief maken. Een adaptieve benchmark is 
een benchmark die de mogelijkheid heeft om de te 
benchmarken thema’s aan te passen gebaseerd op 
veranderingen en verwachte veranderingen in de con
text van de Nederlandse drinkwatersector. Dit heeft 
dezelfde voordelen als het eerste alternatief, alleen 
deze voordelen worden telkens opnieuw weer gesti
muleerd omdat de thema’s blijven veranderen. 
Een derde alternatief is het aantal deelnemers 
vergroten, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de Europese 
benchmark. Door meer deelnemers wordt de variatie 
vergroot, met de bijkomende positieve invloed op de 
verbetermechanismen. Het vierde en laatste alterna
tief is het betrekken van consumenten bij het bepalen 
van de te benchmarken thema’s of het bepalen van 
gewichten voor de thema’s. 
In tabel 2 is een inschatting gemaakt van de invloed 
van deze vier nieuwe strategieën op de verbeterme
chanismen. Deze inschatting is gemaakt op basis van 
een extrapolatie van de bevindingen uit de interviews. 

Uit de tabel wordt duidelijk dat alle vier de nieuwe 
strategieën verdere verbeteringen stimuleren. Dit 
betekent dat met de invoering van deze strategieën, 
de impuls voor verbetering naar aanleiding van de 
drinkwaterbenchmark verhoogd zal worden 
Dit onderzoek gaat zich verder richten op twee van 
de vier strategieën: de benchmark adaptief maken 
en het betrekken van consumenten bij het bepalen 
van de te benchmarken thema’s of het hangen van 
gewichten aan de gebenchmarkte thema’s. Deze twee 
alternatieven hebben de meeste positieve invloed op 
de verbetermechanismen. 

Conclusie
In dit artikel zijn de verbetermechanismen die 
voortkomen uit drinkwaterbenchmarks geïdentifi
ceerd. Met behulp van deze verbetermechanismen 
is het mogelijk om verbeteringen als gevolg van 
benchmarks te verklaren. Het verklaart waarom 
 verbeteringen momenteel stagneren en het creëert 
de mogelijkheid om de invloed van nieuwe strategieën 
voor de benchmark op een gestructureerde manier te 
analyseren. 
De meest belovende nieuwe strategieën voor de 
 Nederlandse drinkwaterbenchmark zijn het  creëren 
van een adaptieve benchmark en het betrekken 
van consumenten bij het benchmarkproces. Verder 
onderzoek is nodig om de twee voorgestelde strate
gieën uit te werken. De verwachting is dat deze twee 
strategieën een nieuwe stimulans voor de benchmark 
vormen en de verbeteringen als gevolg van de bench
mark er door zullen toenemen. 
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Benchmarks worden uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in prestaties van (drinkwater)bedrijven, 
en vormen een stimulans voor verbetering. Ver
beteringen als gevolg van een benchmark komen 
voort uit verbetermechanismen: leereffecten, 
toegenomen transparantie, virtuele concurrentie, 
vermijding van verdere overheidsbemoeienis en 
de prestige van directeur en bedrijf. 
De Nederlandse drinkwaterbenchmark wordt 
uitgevoerd sinds 1997 en heeft geleid tot veel ver
beteringen in de sector. Verschillende ontwikke
lingen hebben gezorgd voor stagnatie van verdere 
verbeteringen: de onderlinge verschillen op de 
gebenchmarkte prestatie indicatoren zijn afge
nomen, deelname aan benchmark is verplicht 
geworden, de benchmark kijkt naar het verleden 
en niet naar de toekomst en deelnemende organi
saties ervaren een hoge financiële druk.  
Vier nieuwe strategieën zijn onderzocht en de  
invloed van deze strategieën op de verbeter
mechanismen is geanalyseerd. De twee meest 
belovende alternatieven zijn het maken van 
een adaptieve benchmark en het betrekken van 
consumenten bij het proces van benchmarken. 
Hiermee wordt de impuls voor verbetering 
naar aanleiding van de drinkwaterbenchmark 
verhoogd.

Literatuur

Goede, M. de; Enserink, B.; Worm, I.; van der Hoek, J.P. (2015), 
Drivers for performance improvement originating from the 
Dutch drinking water benchmark, Water Policy, Uncorrected 
Proof (2016)

VEWIN, Water in zicht 1997  2012  
http://www.vewin.nl/publicaties 

Tabel 1 Tabel 2

KENNISMAGAZINE VOOR 
WATERPROFESSIONALS

Benchmarken: 
word je daar 

beter van?



DECEMBER 2016

3534 WATER MATTERS

Voor het beoordelen en het ontwerpen van primaire 
waterkeringen stapt Nederland in 2017 over van een 
benadering op basis van de overschrijdingskans naar 
een benadering op basis van de overstromingskans. 
Het gaat er straks niet meer om dat een maatgevende 
waterstand met zekerheid kan worden gekeerd, maar 
dat de kans op een overstroming tot een maatschap
pelijk aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. 
Die verandering vereist een andere manier van om
gaan met onzekerheden. Onzekerheden moeten niet 
langer worden opgevangen door het toepassen van 
veilige uitgangspunten en (beperkt onderbouwde) vei
ligheidsfactoren, maar ze moeten volwaardig worden 
meegenomen in de risicoanalyse.

Een misverstand is dat het meenemen van onzeker
heden er automatisch toe leidt dat waterkeringen 
vaker worden afgekeurd of zwaarder moeten worden 
ontworpen. In dit artikel laten we zien dat het vol
waardig meenemen van onzekerheden in veel geval
len kan leiden tot een scherper oordeel en tot een 
doelmatiger ontwerp van een waterkering.

Faalkans van een waterkering
De faalkans van een waterkering is de kans (per jaar) 
dat de belasting op de kering op een zeker moment 
groter is dan de sterkte. Het falen van een water
kering is een complex proces, met verschillende 
stadia of deelprocessen. 
Bij het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen 
worden verschillende onderdelen en faalmechanis
men van de kering in kaart gebracht. Daarbij wordt 
met faaldefinities expliciet gemaakt wat we als 
falen beschouwen. Rekenmodellen zijn ontwikkeld 
om te kunnen beschrijven bij welke condities falen 
zal optreden. Door de werkelijkheid op een goede 
manier te schematiseren kan met het rekenmodel 
worden gecontroleerd of de waterkering voldoet aan 
de betrouwbaarheidseis die uit de norm kan worden 
afgeleid.

Zowel de belasting als de sterkte van een waterkering 
zijn onzeker. Dat is ook de reden waarom een norm 
wordt uitgedrukt in een kans. Met onderzoeken en 
meetcampagnes kunnen bepaalde onzekerheden 

 gereduceerd worden. Absolute zekerheid is echter 
een illusie. De actuele sterkte van de kering kan nooit 
met volledige zekerheid vastgesteld worden, want dijk 
en ondergrond kunnen nooit voor 100 procent doorge
meten worden.
Bovendien worden keringen ontworpen en beoordeeld 
op basis van extreme waterstanden en golfcondities, 
die nog nooit zijn waargenomen en waarvan de kans 
van voorkomen slechts geschat kan worden. Tenslotte 
zijn ook rekenmodellen een bron van onzekerheid 
omdat deze nooit een perfecte weergave van de wer
kelijkheid zijn.

Onzekerheden in beeld brengen
Onzekerheden staan aan de basis van faalkansbe
rekeningen. Rekening houden met onzekerheden 
is niet nieuw. In vorige toetsronden is bijvoorbeeld 
rekening gehouden met natuurlijke variabiliteit ten 
aanzien van belastingen. Echter, kennisonzekerheden 
 bleven  buiten beschouwing, waardoor de kans op 
hoge belastingen wellicht is onderschat. Anderzijds 
werden extra veiligheidsmarges ingebouwd aan de 
sterktekant. Vanuit de overschrijdingskansnorm 
moest immers worden aangetoond dat een maat
gevende belasting veilig (dat is met grote zekerheid) 
kon worden gekeerd. 

Het toepassen van extra veiligheden zonder een 
goed kansbesef, kan leiden tot (onnodig) strenge 
toets regels. In de nieuwe benadering op basis van 
overstromingskansen stelt men zich daarom als 
doel  relevante onzekerheden expliciet in rekening 
te brengen. Als die onzekerheden zouden worden 
betrokken op de oorspronkelijke toetsregels, zouden 
ze als het ware dubbel in rekening gebracht worden. 
In de oorspronkelijke toetsregels is immers al een 
zekere veiligheidsmarge ingebouwd. De toetsregels 
zijn daarom aangepast op de nieuwe benadering.

Een voorbeeld hiervan is het ‘kritieke overslagdebiet’ 
van een grasbekleding op het binnentalud. Zodra 
het werkelijke overslagdebiet het kritieke overslag
debiet overschrijdt, wordt in de rekenmodellen de 
grasbekleding verondersteld te falen. Vanwege de 
onzekerheid in de werkelijke sterkte van de grasmat 

Hoe kan de kans op een overstroming tot een maatschappelijk aanvaardbaar 
niveau teruggebracht worden? Dat is vanaf 2017 in Nederland het uitgangs
punt bij het ontwerpen en beoordelen van dijken. Betere bescherming tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten, is het doel. Maar hoe ga je bewust om 
met onzekerheden? 
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zijn tot dusver voor het kritieke overslagdebiet over 
het algemeen relatief lage waarden gekozen, om te 
voorkomen dat de bekleding ten onrechte zou worden 
goedgekeurd. In de nieuwe benadering is het kritieke 
overslagdebiet niet meer één vaste waarde, maar een 
variabele met een heel bereik aan mogelijke uitkom
sten en bijbehorende kansen van voorkomen. De 
nieuwe benadering laat toe dat de gemiddelde waarde 
van het kritieke overslagdebiet veel hoger gekozen 
kan worden dan de vast gekozen ‘veilige’ waarden uit 
vorige toetsronden.

Consistent omgaan met onzekerheden
Een groot voordeel van de benadering op basis van 
overstromingskansen is dat op een consistente 
manier kan worden omgegaan met alle onderkende 
onzekerheden. 
Als je bijvoorbeeld onzeker bent over belastingen, is 
het ook terecht een hogere of zwaardere dijk aan te 
leggen. 
Echter, doordat alle relevante bronnen van onzeker
heid worden meegenomen kan het beeld ontstaan 
dat onzekerheden ‘gestapeld’ worden, resulterend in 
onnodig afkeuren van bestaande keringen en in onbe
doeld kostbare ontwerpen van nieuwe of verbeterde 
waterkeringen. Dat beeld is niet terecht. Rekening 
houden met onzekerheden betekent immers dat 
 rekening gehouden wordt met ‘tegenvallers’, maar 
ook met  ‘meevallers’. Door onzekerheden expliciet 
mee te nemen in plaats van ze te verdisconteren in 
veiligheidsfactoren (‘verborgen veiligheden’) kan 
vermeden worden dat keringen onbedoeld en onnodig 
conservatief worden beoordeeld en ontworpen. 

Handelingsperspectief
We geven voor beheerders van waterkeringen enkele 
praktijkvoorbeelden hoe een te conservatieve aanpak 
in beoordeling en ontwerp kan worden vermeden.
 
1. Schematiseer de dijk zo reëel mogelijk 
Voor het berekenen van belasting op en sterkte van 
waterkeringen wordt gebruik gemaakt van reken
modellen. 
De werkelijkheid moet worden vertaald/geschemati
seerd tot gegevens waarmee een model kan werken. 

Hoe meer informatie van de werkelijkheid beschik
baar is, hoe nauwkeuriger de schematisering. Waar 
voorheen bij de schematisering van de dijk weleens 
een veilige benadering werd gekozen, is het nu zaak 
de dijk zo reëel mogelijk te schematiseren. Door de 
onzekerheden te kwantificeren kunnen deze meege
nomen worden.
Als blijkt uit gevoeligheidsanalyses dat een bepaalde 
factor veel invloed heeft op het ontwerp of het beoor
delingsresultaat, kan aanvullend (grond)onderzoek 
van meerwaarde zijn. Factoren met beperkte invloed 
hebben geen nadere aandacht nodig. Het is daarom 
raadzaam om de uitvoering van analyses te beschou
wen als een iteratief proces en niet altijd te volstaan 
met een enkelvoudige analyse. Beter zicht op gevoe
ligheden helpt om bewuster om te gaan met onzeker
heden.
Het komt geregeld voor dat een oude schematisering 
gebruikt wordt als basis voor een berekening voor 
een ontwerp of een beoordeling. Bij het opstellen van 
die oude schematisering zijn vaak veilige aannamen 
gedaan. Als op basis van een oude schematisering 
niet kan worden aangetoond dat een (ontwerp van 
een) kering aan de norm voldoet, kan het zinvol zijn 
opnieuw naar de uitgangspunten voor de schema
tisering te kijken. Bij recente versterkingsprojecten 
is regelmatig gebleken dat het opnieuw bekijken van 
uitgangspunten en aanvullend onderzoek leidt tot een 
betere schematisering met een geringere veiligheids
opgave. 

2. Hanteer scenario’s voor de invloed van niet- 
waterkerende objecten of voorlanden
Waar voorheen zettingsvloeiing, voorlanden en 
nietwaterkerende objecten onderdeel waren van de 
beoordeling, kunnen deze nu als scenario worden 
meegenomen. Daarmee hoeft in de berekening niet 
alleen maar uitgegaan te worden van het ‘pessimis
tische’ scenario van een weggeslagen voorland of 
omgevallen boom. In plaats daarvan kan de kans op 
het optreden van dergelijke scenario’s expliciet wor
den meegenomen. Rekening houden met verschillen
de mogelijke situaties en de kans daarop, in plaats 
van het gebruik van louter pessimistische scenario’s, 
maakt het oordeel en ontwerp scherper.

3. Houd rekening met mogelijke reststerkte
Bij sommige dijken is sprake van significante rest
sterkte. Dat betekent dat de faaldefinitie mogelijk 
ver af staat van daadwerkelijk falen (overstromen). 
Bijvoorbeeld als de eerste steen uit de dijkbekleding 
wordt geslagen, betekent dit niet dat de dijk direct 
doorbreekt, zeker niet als de kern van de dijk uit klei 
bestaat. Het meer expliciet in rekening brengen van 
reststerkte kan in de toekomst leiden tot een  minder 
conservatieve aanpak. Dat vergt echter nog wel de 
nodige kennisontwikkeling. Waar het vermoeden 
bestaat dat reststerkte relevant kan zijn, bevelen 
we aan om op basis van maatwerk te komen tot een 
 scherpere beoordeling en/of geringere versterkings
opgave.

4. Maatwerk als alternatief voor generieke 
rekenregels 
Er zit altijd spanning tussen de generieke toepas
baarheid van een instrumentarium en de scherpte 
van een beoordeling of ontwerp. Het risico van een 
generiek instrumentarium is dat niet overal recht 
wordt gedaan aan de lokale omstandigheden. Het 
verdient daarom aanbeveling om bij alle facetten van 
beoordelen en ontwerpen rekening te houden met de 
complexiteit en specifieke kenmerken van de locatie. 
Wanneer in meer detail wordt geschematiseerd, vei
lige  aannames kritisch worden beschouwd en lokale 
data wordt gebruikt, is te verwachten dat keringen 
minder snel worden afgekeurd en dat ontwerpen 
minder zwaar zullen uitvallen. Met een meer op de 
 lokale situatie toegesneden aanpak valt in potentie 
veel winst te boeken.

Delen van kennis en ervaring
De kwaliteit van ontwerpen en beoordelen hangt af 
van drie factoren: mensen, metingen en  modellen. 
Modellen worden gebruikt om te berekenen in 
hoeverre een dijktraject aan de norm voldoet. 
 Modelberekeningen zijn echter alleen zinvol als deze 
worden gevoed met voldoende metingen van voldoen
de kwaliteit. En goed opgeleide mensen zijn nodig 
om het complexe proces van beoordelen bewust en 
doelgericht te doorlopen; het beoordelingsvermogen 
is cruciaal bij het kiezen en uitvoeren van de juiste 

stappen in het proces.
Modellen en metingen hebben onzekerheden, die in 
beginsel gereduceerd kunnen worden. Het vergt goed 
opgeleide mensen om hierin bewuste en welover
wogen keuzes te maken. Dat onderstreept het belang 
van opleidingen en proeftoetsen. Ook is belangrijk 
praktijkervaringen te delen. Gelukkig staat in Neder
land het delen van kennis en ervaringen hoog op de 
agenda. De waterkeringengemeenschap is daardoor 
steeds beter toegerust op haar taak, zodat we vanaf 
2017 de nieuwe normering scherper en beter onder
bouwd kunnen implementeren.
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Met ingang van 2017 maakt Nederland de over
stap naar een nieuwe benadering van watervei
ligheid. Het gaat er straks niet meer om dat een 
maatgevende waterstand met zekerheid kan 
worden gekeerd, maar dat de kans op een over
stroming tot een maatschappelijk aanvaardbaar 
niveau wordt teruggebracht.
Door het bewust meenemen van onzekerheden, 
in plaats van het gebruik van ‘verborgen veilig
heden’, kan een waterkering in de nieuwe water
veiligheidsbenadering scherper worden beoor
deeld en kan het ontwerp doelmatiger gemaakt. 
Hoe die benadering in de praktijk kan worden 
aangepakt, wordt in dit artikel uiteengezet.
De nieuwe aanpak kan Nederland beter bescher
men tegen overstromingen tegen maatschappe
lijk aanvaardbare kosten.
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AFSTROMEND REGENWATER

‘Een buitje tegen het stof’ is een oude volkswijsheid. Zo is 
het ook: afstromend regenwater neemt veel verontreinigin
gen mee en als er gescheiden rioolstelsels zijn, komen deze 
rechtstreeks in het oppervlaktewater. Om deze emissies te 
 beperken, zijn begin deze eeuw veel bezinkvoorzieningen 
 geplaatst. Hun rendement is echter vaak lager dan producen
ten en leveranciers beweren. Hoe zit dat?

KENNIS OPDOEN,
KENNIS DELEN
Word ook lid van Koninklijk 
Nederlands Waternetwerk!
Wil jij weten wat er speelt op het gebied van water? 
Wil jij weten wie je moet kennen? 
Wil jij weten wat er toe doet? 
Dan kan het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) jou helpen. 

KNW is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk voor en door professionals. 
KNW deelt kennis en verbindt professionals in de watersector. Bij ons 
kun je terecht voor actualiteiten, boeiende congressen met inspirerende 
 sprekers, workshops en trainingen, verbinding tussen generaties en 
specialisaties, theorie én praktijk, de juiste contacten, een uitgebreid 
 professioneel netwerk, het maandblad H2O en nog veel meer. 

Help mee een brug te slaan tussen diverse disciplines in het werkveld van 
de watersector. 

Word nu lid van KNW
Ben je al lid? Draag een kennis uit de watersector aan om ook van alle 
voordelen van ons netwerk te profiteren! 
Lid worden kan via www.h2owaternetwerk.nl

KNW maakt 
jou sterker in de 

watersector!
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In Nederland is ruim 95 procent van de huishoudens aangesloten op een 
zogeheten vrij verval riolering. Een aanzienlijk deel daarvan (22 procent) 
bestaat uit gescheiden rioolstelsels, dat wil zeggen: een apart vuilwater
stelsel en een apart hemelwaterstelsel. Hemelwaterstelsels regelen de 
afvoer voor bijna 30.000 hectare aan oppervlakte en ze zorgen ervoor dat 
jaarlijks 144 miljoen kubieke meter hemelwater op het oppervlaktewater 
wordt geloosd. 
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Rond het begin van deze eeuw waren tal van beslis
bomen populair. Hiermee konden geschikte maat
regelen geselecteerd worden voor de behandeling 
van dit hemelwater. Doorgaans kwam dit neer op het 
realiseren van zogeheten bezinkvoorzieningen. 
Deze waren relatief goedkoop in te passen en zouden, 
op basis van internationale literatuur, behoorlijk hoge 
rendementen opleveren. Een uitgebreid onderzoek in 
Arnhem tussen 2005 en 2007 liet echter zien dat de 
gemeten rendementen fors achterbleven bij de ver
wachtingen op grond van de internationale literatuur. 
In Arnhem was dit vooral te wijten aan een slechte 
bezinkbaarheid van de zwevende stof in het afstro
mend hemelwater. 

De vraag was of de resultaten uit Arnhem represen
tatief waren voor al het Nederlandse afstromende 
hemelwater en zo ja, wat Nederlands hemelwater 
onderscheidt van hemelwater in het buitenland. Om 
die vraag te kunnen beantwoorden is onderzoek 
gedaan naar rendementen van lamellenbezinkers en 
naar de bezinkbaarheid van onopgelost materiaal in 
afstromend hemelwater op locaties in Schoonhoven, 
Krimpen aan den IJssel en Haastrecht en op drie 
locaties in Almere.

Rendementen in praktijk
De rendementen van lamellenafscheiders in Almere, 
Arnhem en Schoonhoven, Krimpen aan den IJssel en 
Haastrecht zijn opgenomen in figuur 1. Voor Almere 
is daarbij ook bepaald of de rendementen significant 
anders zijn, met andere woorden: is het gemeten 
rendement groter dan de meetonzekerheid?

Significante positieve verwijderingsrendementen zijn 
in Almere gemeten voor koper, zink, minerale olie, 
onopgeloste bestanddelen en CZV. Voor parameters 
waarvoor geen significant verwijderingsrendement is 
gemeten in Almere (nutriënten, bacteriën), zijn ook in 
de andere meetprojecten de gemeten rendementen 
soms nihil of negatief. 
Het gemiddelde gemeten rendement ligt voor bijna 
alle parameters voor alle meetlocaties in dezelfde 
range. 

De bezinksnelheid is bepaald door  bezinkingsproeven 
uit te voeren met afstromend hemelwater dat is be
monsterd juist bovenstrooms van de regenwateruit
laten. Op deze locaties is ook het debiet gemeten en 
is per bui de gemiddelde concentratie van het afstro
mende hemelwater bepaald. 
Voor het bepalen van de valsnelheid is in Almere 
gebruik gemaakt van een kunststof kolom met een 
 aftapkraantje enkele centimeters boven de onderzij
de. Deze kolom (met een doorsnede van 125 millime
ter) is gevuld met een goed gemengde hoeveelheid 
monster (ongeveer 1,5 liter en dus een waterstand 
van 100 tot 122 millimeter).
Gedurende twee uur is op gezette tijden een  kleine 
hoeveelheid (30 milliliter) monster afgetapt en 
geanalyseerd op troebelheid. De troebelheid van het 
monster is een maat voor de hoeveelheid zwevende 
stof. Hierbij is een lineaire relatie verondersteld tus
sen troebelheid enerzijds en de concentratie zweven
de stof anderzijds. Voor de andere locaties is gebruik 
gemaakt van een vergelijkbaar meetprincipe.
Voor elke afgetapt monster is de bezinksnelheid be

rekend door de waterstand in de kolom te delen door 
de bezinktijd. Deze snelheid is vergelijkbaar met de 
oppervlaktebelasting van bijvoorbeeld een lamellen
afscheider waarbij een debiet (in kubieke meters per 
uur) wordt behandeld door een oppervlak aan lamel
len (in vierkante meters) waarbij deze belasting dus 
dezelfde eenheid in kubieke meters (ofwel m/h) krijgt.

De resultaten van de drie locaties samen zijn gebruikt 
om het potentiële rendement van een bezinkvoor
ziening te bepalen. Het potentiële rendement voor 
onopgelost stoffen is het rendement dat verwacht 
mag worden als een voorziening optimaal ontworpen 
is. Voor het bepalen van het potentiële rendement is 
de vracht onopgeloste bestanddelen per bui verme
nigvuldigd met de bezinkbaarheid die volgt uit de 
valsnelheidsproeven. Door deze wijze van  berekenen 
hebben grote buien of buien met hoge gemeten 
concentraties een groter gewicht in de berekende 
rendementscurve.

Meetresultaten
In Almere zijn succesvolle  bezinksnelheidsmetingen 
uitgevoerd op monsters van drie locaties: Baljuw
straat (22 monsters), Sluis (17 monsters) en 
 Palembangweg (15 monsters). De bezinkbaarheid 
van  onopgeloste bestanddelen in het afstromende 
hemelwater voor de drie locaties is vergelijkbaar en 
consistent gedurende de meetperiode. 
De berekende potentiele rendementen staan weer
gegeven in figuur 2. Uit de figuur blijkt dat bij een 
oppervlaktebelasting van de bezinkvoorziening tussen 
0,5 en 1,0 meter per uur het potentiele rendement 
voor Almere 30 tot 35 procent bedraagt. Met andere 
woorden: als een bezinkvoorziening volgens ontwerp 
optimaal functioneert, kan maximaal 30 tot 35 pro

cent van de onopgeloste bestanddelen in het regen
water door de afscheider verwijderd worden. Voor 
stoffen die deels aan onopgeloste bestanddelen zijn 
gebonden, zal het potentiële rendement lager zijn, 
omdat deze stoffen ook deels opgelost in het water 
aanwezig zijn. 

Het berekende potentiële rendement op basis van de 
valsnelheidsproeven blijkt in de praktijk ook daad
werkelijk de bovengrens van de gemeten praktijk
rendementen voor zwevende stof. Voor stoffen die 
deels aan zwevende stof zijn gebonden, is het te be
reiken rendement uiteraard lager dan voor zwevende 
stof, omdat alleen het deel dat aan de zwevende stof 
is gebonden kan bezinken. 
In een aantal gevallen zijn lagere verwijderingsren
dementen van de lamellenbezinkers gemeten dan 
theoretisch haalbaar zijn. Dit is te verklaren uit het 
ontwerp en beheer van de betreffende bezinkvoor
zieningen, waardoor bijvoorbeeld kortsluitstromen 
ontstaan.

De te bereiken rendementen liggen fors lager dan 
in de internationale literatuur is beschreven. Het 
 hemelwater uit Nederlandse hemelwaterstelsels 
blijkt relatief slecht bezinkbaar, waardoor interna
tionale ontwerprichtlijnen (en te verwachten ren
dementen) vaak niet opgaan. Waarschijnlijk is dit te 
wijten aan te weinig capaciteit voor het transport van 
sediment in de Nederlandse regenwaterriolen (door 
een gebrek aan hydraulisch verhang) en de gewoon
te om regenwaterriolen ‘verdronken’ aan te leggen, 
waardoor deze in de praktijk werken als bezinkvoor
zieningen voor het beter bezinkbare materiaal.

Conclusies
Het potentiële rendement van een bezinkvoorziening 
is afhankelijk van de oppervlaktebelasting en de be
zinkbaarheid van de verontreinigingen. Dit laatste is 
een gegeven, het eerste is een ontwerpkeuze. 
Bij een oppervlaktebelasting van 1 meter per uur, die 
vaak als nominale belasting bij het ontwerp van een 
lamellenafscheider wordt gehanteerd, ligt het poten
tiële verwijderingsrendement van een bezinkvoor
ziening voor onopgeloste bestanddelen in afstromend 
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Tabel 1
Gemiddeld verwijderingsren
dement (en significantie: groen 
is significant bij 95% betrouw
baarheidsinterval, blauw bij 
67%) van de lamellen afscheider 
in Almere vergeleken met 
gemiddelde rendementen uit 
vergelijkbare onderzoeken in 
Arnhem, Schoonhoven, Krimpen 
a/d Ijssel en Haastrecht

Het echte 
rendement van

bezinkvoorzieningen
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hemelwater op maximaal 37 procent. Deze rende
menten blijken fors lager te zijn dan in de internatio
nale literatuur beschreven staat. 

Deze conclusies laten zien hoe riskant het is om zon
der meer ontwerpgrondslagen en bijbehorende ren
dementen voor bezinkvoorzieningen voor hemelwater 
uit de internationale literatuur over te nemen. Dat 
geldt bijvoorbeeld in Arnhem. Een eerdere controle 
op de achterliggende uitgangspunten, in dit geval de 
eigenschappen van het te behandelen  medium, zou 
hebben voorkomen dat lamellenafscheiders in de be
slisbomen voor de omgang met hemelwater  zouden 
zijn opgenomen als ‘goedkope optie met redelijk 
rendement’. Immers, voor een redelijk rendement 
(bijvoorbeeld 70 procent of meer) is met de lage 
bezinkbaarheid van Nederlands hemelwater een fors 
grotere voorziening nodig. 

Terwijl we in Nederland afstromend hemelwater op 
dit moment beschouwen als welkome bron voor de 
aanvulling van het oppervlaktewater, wordt in Duits
land veel onderzoek gedaan naar technieken voor 
de behandeling van hemelwater gericht op verwijde
ring van prioritaire stoffen, waarbij de aandacht zich 
 vooral richt op verwijdering van de fijne deeltjes 
(kleiner dan 63 nanometer). 
De verwachting is dat in Duitsland de verwijdering 
van deze deeltjes voor verontreinigde stedelijke 
gebieden binnenkort vereist zal worden. Mochten we 
in  Nederland beleidsmatig overwegen om dezelfde 
keuze gaan maken, dan geldt: eerst onderzoeken of 
de Duitse  onderzoeken ook opgaan voor de Neder
landse situatie.

Jeroen Langeveld
(Partners4UrbanWater)
Erik Liefting
(Partners4UrbanWater)
Bert Palsma
(STOWA)
Arjo Hof
(Gemeente Almere)
Henk Nijhof
(Waterschap Zuiderzeeland)

SAMENVATTING
 
Afstromend regenwater dat via gescheiden riool
stelsels op het oppervlaktewater wordt geloosd, 
leidt op jaarbasis tot een aanzienlijke belasting 
met verontreinigingen van het oppervlaktewater. 
Een belangrijk deel van deze verontreinigingen is 
gebonden aan zwevende stof. De afgelopen jaren 
is in het kader van diverse STOWA/RIONEDpro
jecten onderzoek gedaan naar de samenstelling 
van het regenwater en naar de behandelbaarheid 
in bezinkvoorzieningen. 
In dit artikel zijn de resultaten van deze onder
zoeken gebundeld aan de hand van de hoofd
vraag: wat is de bezinkbaarheid van de veront
reinigingen in het regenwater uit gescheiden 
rioolstelsels in Nederland?
De metingen in Nederland laten zien dat de 
bezinkbaarheid van het zwevende stof in het 
regenwater (zeer) laag is en ook flink lager dan 
volgt uit internationale literatuur. Het hydraulisch 
ontwerp van het rioolstelsel en het ontwerp en 
beheer van de straatkolken en de inrichting van 
het maaiveld zijn hiervoor mogelijk verklarende 
factoren. 
Met de resultaten van dit onderzoek kunnen 
toekomstige bezinkvoorzieningen beter worden 
ontworpen.
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