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Wie?
Peter-Jules van 
Overloop (44). Hij werkt
als universitair hoofd
docent Operationeel
Waterbeheer aan de TU
Delft en geeft leiding aan
Mobile Water Management, een ‘jonge-hondenbedrijf’, gelieerd aan
diezelfde TU. Programmeerde al op 8-jarige
leeftijd zijn eerste spelletjes, studeerde meet- en
regeltechniek en begon
daarna meteen voor
zichzelf. Kreeg een eerste
grote klus van de faculteit
Civiele Techniek en greep
vervolgens de kans om te
promoveren. “Eerst had
ik iets met computers,
toen met water, daarna
met de combinatie. Ik wil
ICT in dienst stellen van
waterbeheer. Dat kan
slim met je smartphone.”
Tekst Barbara Schilperoort
Fotografie Kees Hummel

Waar?
Bij een peilschaal in de polder van Biesland, een groene enclave met een slotenpatroon
als een matrix en prachtige oevers. Geliefd bij vele weidevogels en Randstedelijke fietsers en wandelaars. De polder ligt verstopt in de oksel van A12 en A13, waar Den Haag,
Voorburg, Rijswijk, Delft, Zoetermeer en Pijnacker aan elkaar groeien.
Wat?
“Kijk, met mijn smartphone maak ik een foto van deze peilschaal. Binnen 10 seconden
staan de gegevens in een centrale database. Je krijgt de informatie teruggekoppeld,
een operator weet meteen wat hem te doen staat. Waterstanden, grondwaterstanden,
waterkwaliteit: op deze manier kun je alles meten. Gewoon door een foto te maken.
Bij het uitlezen van de foto worden ook de GPS-coördinaten en het tijdstip opgeslagen.
Zo ontstaat een geschiedenis van een meetpunt. Dan kun je later altijd terugvinden
wat op een bepaald moment is gebeurd. Tot nu toe noteerde een operator altijd eerst
de gegevens, met de hand of via een tablet, om die vervolgens op kantoor verder uit
te werken. Die administratieve rompslomp verdwijnt. Ook tot grote opluchting van de
operators zelf. Het werken met een smartphone is een stuk efficiënter. En goedkoper.
De kosten voor het monitoren kunnen met de helft omlaag. Ook fijn voor de managers.”
Waarom?
“Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard zag als eerste de grote
voordelen van het meten – en dus managen – met de smartphone. Zij waren onze eerste
klant. In een half jaar tijd volgden vele andere. Ook internationaal is er belangstelling,
onder andere uit Australië, Californië en Mozambique. Terecht. Dit is de doorbraak,
dacht ik meteen bij de komst van de smartphone. Dit is de missing ICT-link voor slim
watermanagement. Ik zag het helemaal voor me. Het concept hebben we verder uitgedacht en ontwikkeld in mijn bedrijfje Mobile Water Management. Maar dan is het vervolgens afwachten of het ook aanslaat. Of anderen ook die potentie zien. Dat gebeurt en
nu zijn we booming.”

