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STOWA in het kort
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders
in Nederland. STOWA ontwikkelt, verzamelt en implementeert kennis die nodig is om de opgaven waar de waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Denk aan goede afvalwaterzuivering, klimaatadaptatie, het halen
van chemische en ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen en veilige regionale waterkeringen. De kennis
kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch en sociaal-wetenschappelijk
gebied.
Voor het bepalen van de kennisdoelen stelt STOWA samen met de waterbeheerders periodiek een strategienota op. Hierin worden voor een periode van vijf jaar de hoofdlijnen van kennisontwikkeling vastgesteld. Deze worden uitgewerkt in een aantal kennisprogramma’s. Het voor deze programma’s benodigde
onderzoek laat STOWA uitvoeren door gespecialiseerde instituten en bureaus. Jaarlijks wordt de strategienota op relevantie getoetst en zonodig herzien.
Programma- en begeleidingscommissies - bemenst met vertegenwoordigers uit de achterban - spelen binnen STOWA een belangrijke rol. Programmacommissies als medebepalers van kennisprogramma’s, bege-



leidingscommissies als begeleiders van uit te voeren onderzoek. Op deze manier waarborgt de stichting
de kwaliteit én toepasbaarheid van de ontwikkelde en bijeengebrachte kennis.
STOWA werkt samen met ministeries (LNV, V&W, VROM) en instellingen om onderzoek op elkaar af
te stemmen, of gezamenlijk uit te voeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen het kennisplatform NBW
(Nationaal Bestuursakkoord Water) en binnen grote kennisprogramma’s als ‘Kennis voor Klimaat’. Op
waterketengebied werken we nauw samen met KWR Watercycle Research Institute, stichting Rioned en
Rijkswaterstaat Waterdienst. STOWA zoekt ook internationaal naar samenwerking. Onder meer binnen
de Global Water Research Coalition, een wereldwijd onderzoeksplatform op waterketengebied. De redenen voor samenwerking zijn grotere wetenschappelijke slagkracht, synergie en financiële voordelen.
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Naast het ontwikkelen en bijeenbrengen van kennis, werkt STOWA actief aan het ontsluiten, verspreiden,
delen en verankeren ervan. Dat doen we via het uitgeven van kennisrapporten, handreikingen, modelinstrumenten, stappenplannen, wegwijzers, e.d. Maar ook door publicaties in vakbladen en via onze eigen
website, speciale themasites, (digitale) nieuwsbrieven, databases, folders en brochures. We organiseren
bijeenkomsten over specifieke kennisonderwerpen. Verder faciliteren we deskundigenplatforms waar

STOWA-deelnemers en vertegenwoordigers van kennisinstituten, universiteiten en andere externe adviseurs kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.
Deelnemers aan STOWA zijn alle beheerders van grondwater en oppervlaktewater in landelijk en stedelijk gebied, beheerders van installaties voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater en beheerders van
waterkeringen. Dat zijn alle waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Gezamenlijk brengen zij het
benodigde geld bijeen voor het werk van de stichting.
In 2009 bedroeg het totale budget 9,6 miljoen euro. 6,9 miljoen daarvan bestond uit bijdragen van de
STOWA-deelnemers. De resterende 2,7 miljoen kwam binnen via subsidies en bijdragen van derden in
projecten.
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2009: jaar van Beweging
2009 stond voor STOWA in het teken van beweging. Letterlijk, in de vorm van een op handen zijnde verhuizing. Maar ook figuurlijk: we gingen van start met Deltaproof. Dit ambitieuze kennisprogramma moet kennis
ontwikkelen waarmee regionale waterbeheerders een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Deltaopgaven.
De instelling van Deltaproof gebeurde op verzoek van het bestuurlijke Kernteam, dat namens de Unie van
Waterschappen de uitvoering van het Deltaprogramma coördineert. Met Deltaproof werd onze strategienota ‘Koers 2009-2013’ gecompleteerd. In de nota was een duidelijk voorbehoud gemaakt voor wijzigingen
in onze toekomstige programmering als gevolg van het Deltaprogramma. In feite betekent dit dat we als
STOWA sinds medio 2009 weer een voor het gehele werkveld dekkende strategie hebben, die richtinggevend is voor de programmering tot 2014.
Om voldoende handen en voeten te kunnen geven aan de uitvoering van het programma stelden we in
2009 een driekoppig programmateam samen, bestaande uit programmamanager Michelle Talsma, teamlid Ludolph Wentholt en programmasecretaris Rob Ruijtenberg. De laatste werd tijdelijk bij STOWA gede-



tacheerd. De instelling van het kennisprogramma betekende dat er intern nogal wat veranderde. Voor het
werk dat Michelle en Ludolph niet langer meer konden uitvoeren, moesten we verschillende mensen op
tijdelijke basis detacheren.
Watermozaïek

Beweging was er ook in de bundeling van ons onderzoek naar de effecten van ecologische herstelmaatregelen in het kennisprogramma ‘Watermozaïek’. Het kenmerk van deze bundeling is de koppeling
van ‘waterschap’ en ‘wetenschap’, waarbij er sprake is van een combinatie van praktijkprojecten en
flankerend onderzoek. Het op deze wijze vergaren van kennis vindt overigens niet alleen plaats binnen
Watermozaïek. Ditzelfde gebeurt binnen Deltaproof, het kennisprogramma Verbetering Inspectie Waterkeringen (IJkdijk en LiveDijk), het onderzoek naar nieuwe sanitatie en het ‘Nationaal Nereda OnderzoeksSTOWA JAARVERSLAG 2009

programma’. Voordeel van het werken via praktijkproeven is dat direct in de praktijk toepasbare kennis
wordt verkregen.

Verhuizing

Van beweging was letterlijk sprake bij onze verhuizing van Utrecht naar Amersfoort. Mede door de toename van het aantal bij STOWA gedetacheerde medewerkers werd onze huisvesting in Utrecht aan de
krappe kant. De oplossing werd gevonden in het benutten van kansen om de samenwerking binnen de
waterschapssector te versterken. STOWA ging onder één dak wonen met Het Waterschapshuis, dat zelf
naarstig op zoek was naar een eigen, centraal gelegen zelfstandige kantoorruimte. Bovendien creëerden
we samen met Het Waterschapshuis gezamenlijke vergaderruimte voor alle waterschappen. Zo kwamen
alle lijntjes bij elkaar in het kantoorgebouw aan het Stationsplein in Amersfoort. Eind 2009 werden
de huurcontracten voor het nieuwe pand aan het Stationsplein getekend. De feitelijke verhuizing van
STOWA vond plaats op 1 maart 2010. STOWA en Het Waterschapshuis zijn van plan het onder het zelfde
dak vertoeven verder uit te baten door te zoeken naar efficiencywinst. Een mooie uitdaging.
Efficiencywinst is ook een belangrijk thema in het kader van het project ‘Storm’. STOWA raakte daarbij aan het einde van 2009 betrokken op de onderdelen kennis & innovatie en shared services. In nauwe
samenwerking met Rijkswaterstaat startten we een zoektocht naar mogelijkheden voor verdere doelmatigheidswinst. Ook dit is een grote uitdaging, als wordt bedacht dat we op het terrein van kennis al sinds



jaar en dag intensief met elkaar samenwerken. Het zoeken naar meer doelmatigheid bij het ontwikkelen,
verzamelen en ontsluiten van kennis is de komende periode een speerpunt binnen de bezuinigingsoperaties waarvoor ook de watersector zich ziet geplaatst.
Jacques Leenen, directeur STOWA
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STOWA bracht begin 2009 een nieuwe strategienota uit, getiteld ‘Koers 2009-2013’. Daarin werd vastgelegd
dat de stichting zich in de planperiode nog meer toelegt op het ontsluiten en toepasbaar maken van kennis
voor het regionale waterbeheer en het ‘inpluggen’ van die kennis bij de waterschappen. STOWA gaat ook meer
aandacht besteden aan kennisontwikkeling op bestuurlijk en maatschappelijk gebied en nog meer samenwerken. Inhoudelijk vormen ‘Veranderende omstandigheden’, ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en
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‘Innovatie’ tot 2014 de belangrijkste kennisopgaven.
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Begin 2010 maakte STOWA samen met de leden van de STOWA-programmacommissies een eerste tussenbalans op. Daarbij werd nadrukkelijk gekeken hoe STOWA binnen de programmering handen en voeten
geeft aan ‘groene’ thema’s: klimaat, duurzaamheid en energie. Komen die voldoende tot hun recht?
De sterkere focus op kennisontsluiting, kennistoepassing en -implementatie werd in 2009 duidelijk
zichtbaar bij de drie grote kennisprogramma’s ‘Watermozaïek’, ‘Deltaproof’ en ‘Verbetering Inspectie
Waterkeringen’. Ook startte een toenemend aantal proeftuinen en Communities of Practice. De voorgenomen kennisverbreding naar politiek-bestuurlijk en maatschappelijk gebied verliep moeizamer. Wel
werd afgesproken dat dit binnen het stedelijk waterbeheeronderzoek de komende jaren een belangrijk
speerpunt wordt. De leden van de programmacommissies onderstreepten tijdens de tussenbalans nog
eens het belang van gamma-kennisontwikkeling.
De al eerder ingezette verbreding en intensivering van de samenwerking met andere partijen - in de nieuwe strategienota nog eens duidelijk gemarkeerd - werd in 2009 voortgezet. STOWA nam deel aan diverse
EU-samenwerkingsverbanden, met name op watersysteemgebied (KRW). Op afvalwaterketengebied werd
volop samengewerkt binnen de Global Water Research Coalition. Binnen het nieuwe kennisprogramma
Deltapoof vond STOWA aansluiting bij enkele thema’s van het Kennis voor Klimaat-programma en werd
ook nadrukkelijk gezocht naar andere samenwerkingsmogelijkheden.
Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat STOWA en de waterschappen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en energie al het nodige in gang hebben gezet. Maar de samenhang en het grotere geheel ont-



breken nog. STOWA zou een rol kunnen vervullen bij het bieden van samenhang en overzicht, en bij het
verspreiden en uitwisselen van de in diverse projecten ontwikkelde kennis. Goede aanzet is de themasite
Water & Energie die begin 2010 live ging.
Inhoudelijk verschilde de programmering in 2009 weinig van die van 2008, omdat de in de nieuwe strategie vastgestelde thema’s - ‘Veranderende omstandigheden’, ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’
en ‘Innovatie’ - min of meer dezelfde zijn als in de oude strategienota. De accenten lagen in 2009 op:
- het beantwoorden van kennisvragen die voortvloeien uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW/
WB21) en meer recentelijk de Deltaopgaven;
- het optimaliseren van het waterketenbeheer;
- veiligere waterkeringen via het toepassen van nieuwe monitoringtechnieken (IJkdijk, LiveDijk) en

- het (door)ontwikkelen en in de praktijk toepasbaar maken van innovatieve afvalwaterzuiveringstechnieken.
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betere inspectie;
- onderzoek naar de effectiviteit van ecologische herstelmaatregelen;
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Hieronder worden per opgave de belangrijkste kennisactiviteiten kort toegelicht. Over een aantal activiteiten informeren we u uitgebreider in de themahoofdstukken.

A. Veranderende omstandigheden
In deze opgave draait het om het vinden van oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook van toenemende verstedelijking, het hoofd te bieden.
Medio 2009 ging het kennisprogramma Deltaproof van start. In dit programma brengt STOWA in op-

Deltaproof

dracht van de Unie van Waterschappen de kennisbehoeften van regionale waterbeheerders rond de
Deltaopgaven in beeld. Daarnaast ontwikkelt of verzamelt het samen met waterschappen de benodigde
kennis, waarmee zij een adequate bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Deltaopgaven. Begin
2010 was het Plan van Aanpak gereed. In 2011 moeten de eerste projecten gaan beginnen.
Door zeespiegelrijzing en drogere zomers wordt verzilting een steeds groter probleem in het waterbeheer.

Verzilting

STOWA deed mee aan het Leven-met-Waterproject ‘Leven met Zout water’. De resultaten werden samengevat in een gelijknamige brochure (2009-45) en verspreid onder de waterbeheerders. Binnen Deltaproof
wordt het onderwerp verzilting naar verwachting verder opgepakt.
In 2009 werd de Emissiemodule opgeleverd, een instrument waarmee waterbeheerders inzicht kunnen

Emissiemodule

krijgen in de herkomst van probleemstoffen en de doorwerking daarvan op de waterkwaliteit. Het instru-

10

ment werd gelanceerd tijdens het Emissiesymposium van november 2009.
Meten en monitoren is van groot belang om inzicht te krijgen in het functioneren van watersystemen en

Meten en monitoren

het kalibreren van watersysteemmodellen; zeker met het oog op klimaatveranderingen. In 2009 kwamen
enkele belangrijke handreikingen klaar om de monitoring op een hoger plan te brengen: onder meer het
‘Handboek debietmeten in open waterlopen’ (2009-41) en het ‘Validatieplan waterkwantiteitsmetingen’
(2009-20).
Blauwalgen worden een steeds groter probleem door klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande

Blauwalgen

opwarming van het water. STOWA initieerde of droeg in 2009 bij aan diverse onderzoeken die moeten
leiden tot een effectieve aanpak van blauwalgen. Zie voor meer informatie het themahoofdstuk over dit
STOWA JAARVERSLAG 2009

onderwerp.
Om meer samenhang te creëren in de kennisontwikkeling op het gebied van stedelijk waterbeheer
werd een Commissie Stedelijk Waterbeheer ingesteld, onder de programmacommissies Watersystemen

Commissie Stedelijk

en Waterketen. Het werkveld van de commissies richt zich op het raakvlak van de waterketen en het

Waterbeheer
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watersysteem en heeft zowel betrekking op het thema ‘Veranderende omstandigheden’ als het thema
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Er verscheen een boek, ‘Vormgeven aan stedelijk water’.
Tevens bracht STOWA de Handreiking ‘Water terug in de stad’ uit. Deze handreiking is het resultaat van
een inventarisatie en analyse van projecten waarbij water in de stedelijke omgeving is geïntroduceerd.
Op basis daarvan geeft de handreiking veel bruikbare informatie en aanbevelingen voor waterschappen
en gemeenten die water willen creëren in een stedelijke omgeving.
STOWA participeerde bovendien in een meerjarig Leven-met-Water-onderzoeksprogramma dat inzicht
moet geven in vernieuwende, duurzame vormen voor waterbeheer in stedelijk gebied, getiteld ‘Transities
Duurzaam Stedelijk Waterbeheer’. In 2009 werd een Community of Practice gestart om de gevolgen van
Transities Duurzaam
Stedelijk Waterbeheer

klimaatverandering voor het ontwerp en het onderhoud van stedelijke afwateringssystemen in kaart te
brengen en de kennis daarover uit te wisselen.

Verbeteren Inspectie

STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst werken al enkele jaren samen in het kennisprogramma ‘Verbe-

Waterkeringen

teren Inspectie Waterkeringen’. Binnen het programma zijn de afgelopen jaren veel nieuwe methoden,
technieken en werkwijzen ontwikkeld voor een goede inspectie van waterkeringen. Het programma ging
begin 2009 een nieuwe fase in. Het werd omgedoopt tot ‘Professionalisering Inspectie Waterkeringen’.
PIW richt zich op de toepassing van de binnen VIW ontwikkelde kennis in de dagelijkse inspectiepraktijk. Dat gebeurt onder meer via regionale inspectiepilots, de verdere ontwikkeling van nieuwe inspectietechnieken (DigiGids en DigiSpectie), het nog meer ervaring opdoen met realtime monitoring in het
IJkdijk- en LiveDijk-project en het uitbrengen van een definitieve versie van de Handreiking Inspectie
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Waterkeringen, op basis van opgedane ervaringen met de in 2009 uitgebrachte groene versie.
Door het macrostabiliteits- en het pipingexperiment bij de IJkdijk, de kunstmatig aangelegde waterkering
in het Groningse Bellingwolde, werden nieuwe inzichten verkregen in de werking van faalmechanismen.
Nieuwe

Het bleek dat de geteste nieuwe monitoringtechnieken in de dijk het mechanisme accuraat kunnen vol-

monitoringtechnieken

gen. De resultaten worden meegenomen in een verbeterde STOWA-toetsmethode voor het beoordelen van
de veiligheid van dijken en kaden.
In 2009 werd duidelijk dat Nederland het in internationaal verband - mede door STOWA - ontwikkelde

Flood Information

Flood Information and Warning System FLIWAS invoert als landelijk informatie- en waarschuwingssy-

and Warning System

steem bij (dreigend) hoog water. Dat is een duidelijke blijk van waardering voor het verrichte werk. Eind
landen overeenkomen dat waterpartners in Nederland en Duitsland FLIWAS als gegevensstandaard voor
informatie-uitwisseling invoeren. In januari 2010 werd het systeem officieel overgedragen aan de Data
ICT Dienst van Rijkswaterstaat. Zij voert het beheer en onderhoud uit.
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2009 ondertekenden Nederland en Duitsland bovendien een Memorandum of Understanding, waarin beide
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De handreikingen en leidraden voor het normeren, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden van
regionale waterkeringen, die STOWA ontwikkelde in opdracht van de Unie van Waterschappen (ontwikkelingsprogramma regionale waterkeringen), werden in 2009 nagenoeg voltooid. Alleen de component
beheer & onderhoud kent een uitloop.

B. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Binnen deze opgave gaat het om kennisontwikkeling en -ontsluiting om waterschapstaken transparant, duurzaam, doelmatig en effectief te kunnen uitvoeren.
STOWA voerde diverse onderzoeken uit naar de aard en omvang van de emissie van geneesmiddelen, hor-

Geneesmiddelen,

moonverstoorders en andere nieuwe stoffen naar het oppervlaktewater en de effecten op het aquatisch

hormoonverstoorders en

ecosysteem. In het project Ver(g)hulde Pillen - waarin ziekenhuisafvalwater werd bemonsterd en geanaly-

andere nieuwe stoffen

seerd - bleek dat ziekenhuizen belangrijke hotspots zijn voor geneesmiddelen (en hormonen). Momenteel
loopt een soortgelijk onderzoek naar zorginstellingen, het ZORG-project.
Het Netwerk monitoring nieuwe stoffen van STOWA speelde een belangrijke rol bij kennisontwikkeling
en kennisoverdracht, onder meer door het centraal toegankelijk maken van onderzoeksresultaten en het
vertalen van deze resultaten naar de praktijk van de waterbeheerders.
Er kwam een notitie uit, ‘Hormoonverstoring in oppervlaktewater’ (2009-38). Deze vat samen wat er op dit
ogenblik bekend is over de hormoonverstorende effecten van nieuwe stoffen op aquatische organismen.
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Het Hoogheemraadschap van Rijnland en STOWA rondden op awzi Leiden Zuid-West langdurig praktijkonderzoek af naar nazuiveringstechnieken voor verwijdering van medicijnresten en zgn. prioritaire stof-

Nazuiveringstechnieken

fen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met een praktijkonderzoek naar vergaande nutriëntverwijde-

voor verwijdering van

ring. De uitkomsten geven een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van deze technieken.

medicijnresten

STOWA liet onderzoek doen naar ongecontroleerde schuimvorming bij slibgisting op afvalwaterzuive-

Ongecontroleerde

ringen. Deze schuimvorming is zeer nadelig voor de bedrijfsvoering van de slibverwerking en heeft grote

schuimvorming bij

gevolgen voor de veiligheid en de financiële en operationele bedrijfsvoering. Het onderzoek spitste zich

slibgisting

toe op de factoren die voor schuimvorming zorgen. In 2009 vond een monitoringronde plaats, die dit jaar
wordt vervolgd. Er werd ook onderzoek gedaan naar slibuitspoeling vanuit conventionele afvalwaterzuiveringen. Het reduceren van slibuitspoeling wordt steeds belangrijker. Achter conventionele zuiveringen
STOWA JAARVERSLAG 2009

worden steeds vaker aanvullende zuiveringstechnieken geplaatst. Deze technieken functioneren meestal
alleen naar behoren als ze achter een goed functionerende rwzi worden geplaatst.
De beluchting van afvalwater is één van de grootste energieverbruikers op rwzi’s. STOWA liet een portfolio maken met beschrijvingen van de beluchtingssystemen en -regelingen van zuiveringsinstallaties

Beluchting optimaliseren
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met een laag energieverbruik. Ook werd een handreiking opgesteld voor het uitvoeren van zogenoemde
zuurstofinbrengmetingen. Dergelijke metingen zijn van belang om de beluchting te optimaliseren en
het energieverbruik te verminderen.
STOWA liet de emissies van broeikassen (CO2, CH4 en N2O) vanuit rwzi’s in kaart brengen. De resultaten
Emissies van methaan en

gaven aanleiding voor een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden om de emissies van methaan en lach-

lachgas reduceren

gas te reduceren. In het Klimaatakkoord hebben Rijk en Unie van Waterschappen de ambitie opgenomen
om emissies van broeikasgassen met dertig procent te verminderen tussen 1990 en 2020.
STOWA en KWR Watercycle Research Institute leverden de Europese input voor het internationale GWRCproject ‘GWRC Energy Compendium’. Dit compendium geeft een overzicht van de mogelijkheden voor

Energie-efficiënte
waterketen

een energie-efficiënte waterketen. Meer over energiereductie en energieterugwinning leest u in het
hoofdstuk ‘Watts uit Water’.

Effecten van ecologische

Het onderzoek naar de effecten van ecologische herstelmaatregelen, gebundeld in het kennisprogramma

herstelmaatregelen

Watermozaïek, kwam in 2009 behoorlijk op stoom. Waterschappers en wetenschappers werkten gezamenlijk een aantal projectvoorstellen uit. Medio 2010 konden daarvan al een aantal starten dankzij
KRW-innovatiesubsidie. Binnen Watermozaïek vond ook onderzoek plaats naar vispasseerbaarheid en
visvriendelijkheid van gemalen. STOWA organiseerde in het kader van Watermozaïek thema- en instituutsdagen waar waterschappers, wetenschappers en adviseurs bijeen kwamen om kennis uit te wisselen
over relevante onderwerpen, zoals vismigratie, nutriëntenbelasting en kroos(bestrijding).

Herontwerp van de

In 2009 werd de eerste stap gezet naar herontwerp van de KRW-Verkenner, een instrument waarmee de

KRW-Verkenner

kennis over de relaties tussen ingrepen en de effecten daarvan wordt ontsloten voor waterbeheerders.
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Een belangrijke keuze daarbij is geweest nauw aan te sluiten bij andere initiatieven, met name die op het
vlak van de modellering van grond- en oppervlaktewaterstromingen (NHI, Sobek).
Afvoercapaciteit van

De afvoercapaciteit van rioolpersleidingen blijkt door grote gas- en luchtbellen in de persleiding vaak

rioolpersleidingen

minder groot dan de ontwerpcapaciteit. Deze zorgen voor capaciteitsverlies en daarmee een verhoging
van de energiekosten, en voor onnodige riooloverstoringen. STOWA participeerde in CAPWAT (CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen), een studie om meer inzicht te krijgen in de fenomenen in
persleidingen en het vinden van oplossingen. Uit de studie blijkt dat in potentie jaarlijks 3 miljoen euro

Volksgezondheid & stedelijk

STOWA bracht het rapport ‘Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied. Gezondheidsrisicoanalyse’

water

(2009-25) uit. Het rapport is de weerslag van inventariserend onderzoek naar de gezondheidsrisico’s voor
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aan energiekosten en 10 duizend ton CO2 kunnen worden bespaard.
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maag-darmklachten bij stedelijk water. Hiervoor werd locatiespecifiek onderzoek uitgevoerd bij wadi’s,
fonteinen, locaties met speelwater en locaties met recreatiewater. Uit de resultaten van dit onderzoek
blijkt dat het grootste gezondheidsrisico aanwezig is wanneer men gaat spelen met water uit een wadi.
Dit risico is volgens de onderzoekers groter dan 11 procent, het gezondheidsrisico voor nog net goedgekeurd zwemwater.

C. Innovatie in het waterbeheer
De opgaven waar regionale waterbeheerders voor staan, vragen om vernieuwende, innovatieve oplossingen.
STOWA richt zich binnen deze opgave op het doorontwikkelen en toepasbaar maken van innovatieve technieken en technologieën voor de praktijk van het waterbeheer.
In 2009 werd gestaag verder gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van Nereda: een innovatieve,

Nereda

ruimte- en energiebesparende zuiveringstechnologie. Bij dit onderzoek zijn naast STOWA vijf waterschappen, DHV en TU Delft betrokken. In 2009 werd het pilotonderzoek op rwzi Epe en Dinxperlo voortgezet
en werd in samenwerking met betrokken waterschappen een planning opgesteld voor vervolgonderzoek
elders. Waterschap Veluwe besloot naar aanleiding van de goede pilotresultaten de eerste Nereda-praktijkinstallatie te bouwen, op rwzi Epe. De Waterschappen Rijn en IJssel en Regge & Dinkel zijn eveneens
van plan om Nereda op praktijkschaal toe te passen.
Het (na)zuiveren van effluent kan bij het behalen van (chemische) waterkwaliteitsdoelen een belangrijke
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rol spelen. STOWA onderzoekt daarom de effectiviteit van nieuwe nabehandelingstechnieken. Er werd pi-

Nieuwe

lotonderzoek verricht naar het nabehandelen van effluent via zandfiltratie in combinatie met actiefkool.

nabehandelingstechnieken

Het betreft twee onderzoeken op Horstermeer en een demonstratieonderzoek op awzi Leiden Zuid-West.
Tevens liep een pilotproject om het effect van actiefkoolbehandeling van effluent direct na nabezinking
te onderzoeken. Dit onderzoek wordt in 2010 afgerond.
In 2009 werden twee innovatieve projecten gestart waarbij algen worden ingezet voor het nazuiveren van
afvalwater (t.b.v. nutriëntverwijdering). In het eerste project, ‘Effluentpolishing met algentechnologie’,
werken STOWA, de waterschappen Dommel, Aa en Maas en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en vijf adviesbureaus samen om de haalbaarheid van effluentpolishing met algen onder Nederlandse
omstandigheden in kaart te brengen. Het project ‘Duurzame nazuivering van effluent met behulp van
STOWA JAARVERSLAG 2009

algen’ is een meer fundamenteel onderzoek, waarbij onderzoekers werken aan de ontwikkeling van een
compacte en duurzame biofilm-algenreactor. Het project maakt deel uit van het TTIW thema ‘geavanceerde afvalwatertechnologie’. Hierin participeren Heineken, Ingrepro, Paques, Nyrstar, Unilever, Evides
en STOWA.

1
OVER
9
Peilgestuurde drainage

In 2008 werd gestart met een praktijkonderzoek naar peilgestuurde drainage bij Waterschap Peel en
Maasvallei en Brabantse Delta. STOWA is medefinancier van dit onderzoek dat moet leiden tot meer
kennis over de mogelijkheden van dit innovatieve drainagesysteem. Peilgestuurde drainage moet leiden tot minder waterafvoer en minder af- en uitspoeling van meststoffen. Het draagt daarmee bij aan
verdrogingsbestrijding en aan een betere waterkwaliteit. Er zijn diverse proefpercelen voorzien van het
nieuwe drainagesysteem. In 2009 werd de ‘nulsituatie’ gemeten. In 2010 worden de eerste resultaten van
de proefpercelen verwacht.

Nieuwe sanitatie

STOWA ontwikkelt al enkele jaren in pilotonderzoeken kennis over de praktische mogelijkheden van
nieuwe sanitatie: het aan de bron scheiden en apart behandelen van bepaalde afvalwaterstromen. Dit als
mogelijk alternatief voor steeds verdergaande centrale zuivering. Er werd in 2009 de nodige vooruitgang
geboekt. Zo startte in Sneek een grote pilot met zwart- en grijswaterbehandeling, waarbij energie en
nutriënten worden teruggewonnen. Tevens liet STOWA diverse mogelijkheden onderzoeken voor verdere
opschaling van nieuwe sanitatietechnieken. Er verscheen een Perspectievennota over de bijdrage die
nieuwe sanitatie kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de waterketen.

Pharmafilter

Een verregaande vorm van nieuwe sanitatie is Pharmafilter: een geheel nieuw concept voor integrale behandeling van vast afval en afvalwater uit ziekenhuizen, met het oog op de verwijdering van geneesmiddelen en hormoonverstoorders. STOWA was betrokken bij een praktijkproef met het filter bij het Reinier
de Graaf Gasthuis in Delft.

15
PLONS

In 2009 werd het PLONS-onderzoek voortgezet, waarin STOWA participeert. Dit onderzoek moet meer
inzicht geven in het ecologisch functioneren van sloten en in de mogelijkheden om via inrichting en
onderhoud de ecologische kwaliteit van sloten te versterken. Na investeringen in de opzet van het wetenschappelijk programma, begon het onderzoek praktische kennis op te leveren. In 2010 zal een kennisdocument voor waterbeheerders verschijnen.
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ceswater levert aan de ind
produceer t, dat pro
pt.
fosfor terugw int en verkoo

en meer gaan
dzakelijk dat waterschapp
Voor die omslag is het noo
te ont wikkelen. En
rijf sleven om innovaties
samenwerken met het bed
wikkeling wel steunen.
overheden moeten de ont
nog bel angrijker: andere
ame vergunningenals ik kijk naar het moeiz
Daar is nog veel te winnen
eldoorn en naar de
ver ingsinstallat ie in Ap
trajec t voor onze water zui
als nieuwe energietiediscussie, waarin we
ingew ikkelde concur ren
en.
producent terechtkwam
geten om rond te
e bescheidenheid nog ver
En dan waren we in al onz
resteerd. Dat is het
oorn eigenlijk hebben gep
bazuinen wat we in Apeld
rmee zet een flinke
‘De Energiefabriek’. Daa
mooie van een projec t als
de potent ie zien van
h op de kaart en laat het
groep waterschappen zic
ten.
ons als energieproducen

4
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ten. Uit de studie komt

naar voren dat vooral

het winalwater (thermische en
ergie),
met name douchewater
, grote kansen biedt. Als
casus
werd de waterketen Lee
uwarden onderzocht.
nen van warmte uit afv

STOWA was in 2009 me
de -opdrachtgever van
twee casestudies naar het terug wi
nnen van thermische
energie
uit het afvalwater. In Ap
eldoorn wordt hierbij
een voorziening geïnstalleerd
voor het collectief terug
wi
nnen
van thermische energ
ie. Gedurende een jaa
r monitoren
en analyseren onderzoe
kers het functioneren
van deze
installatie. In Zwolle sta
rtte een onderzoek na
ar de
thermische huishoudin
g in het rioolstelsel en
de rwzi
Zwolle. Tijdens de studie
wordt het temperatuu
rverloop
van het afvalwater bij
het verlaten van een hu
is,
bij een
rioolstreng, bij een ver
zamelpunt van een wi
jk en bij de
rwzi in kaart gebracht
om de meeste effectiev
e wijze en
beste plaats van terug
winning te bepalen. Tij
dens het
project wordt ook gek
eken in hoeverre een mo
gelijke
temperatuurdaling van
het binnenkomende afv
alwater
invloed heeft op het fun
ctioneren van de rwzi.
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Begin 2010 lanceerde

STOWA een speciale the
masite
‘Water & Energie’. Op
de site staat veel inform
atie over
de mogelijk heden van
energiebesparing en en
ergieterug winning in de water
keten en het watersys
teem.
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Op zoek naar het hoe
en waarom van
watermaatregelen
32

ambitieus
WA Watermozaïek, een
Medio 2008 startte STO
tenschapn waterschappers en we
kennisprogramma waari
de relatie
n aan het ontrafelen van
pers gezamenlijk werke
an op het
ecologische effecten erv
tussen ingrepen en de
inig
nblik is daarover nog we
watersysteem. Op dit oge
ld is van
Een samenhangend bee
met zekerheid bekend.
effectieve
en
en van doelmatige
groot belang voor het nem
en (KRW)
ische waterkwaliteitsdoel
maatregelen om ecolog
tuurd
ekprogramma wordt ges
te halen. Het Watermozaï
en testen
praktijk. In pilotproject
door de behoeften uit de
egelen.
typen ecologische maatr
waterschappen diverse
rend
n bij de projecten flanke
Wetenschappers verrichte
effecten. Ook brengt het
onderzoek naar de exacte
direct met
ers en wetenschappers
programma waterschapp
en.
thema- en instituutsdag
elkaar in contact tijdens
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Meten = meer weten

. In april
in 2009 goed op stoom
Watermozaïek kwam
appers
plaats, waar watersch
vond een Mozaïek markt
en om
t elkaar om de tafel zat
en wetenschappers me

voor
enwerkingsverbanden
te overleggen over sam
leiding van
ek projecten. Naar aan
mogelijke Watermozaï
tvoorstelOWA een aantal projec
deze markt werkte ST
W-invoorstellen in bij het KR
len uit en diende negen
liefst zes
arvan werden er maar
novatieprogramma. Da
subsidie.
aal 13,5 miljoen euro
gehonoreerd, met in tot
van
projecten over het effect
Het betref t onder meer
ng (Bagvan nutriëntverw ijderi
baggeren ten behoeve
tijdelijke
ar de effectiviteit van
gerNU T), onderzoek na
de ontw ikreed hermeanderen en
droog val en beekdalb
e van
ip voor de identificati
keling van een hydroch
in de lente
. De projecten gingen
aquatische organismen
van 2010 van start.
k naar
der gestarte onderzoe
STOWA bracht het al eer
n onder
erbaarheid van gemale
vismigratie en vispasse
2009
onderzoek werden in
in Watermozaïek. In dit
el met
metingen verricht, zow
bij een aantal gemalen
te boek
en als opvoerwerken die
‘normale’ opvoerwerk

Do uw e Jon ker s, sen
ior bel eid sm ede we
rk er

min ist eri e van V en
W

12
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geen innovaties. En
kennis, en zonder kennis
Zonder onderzoek geen
Kaderr ichtlijn Water
ig om de doelen van de
innovaties hebben we nod
geworden bij het
elopen jaren wel duidelijk
te realiseren. Dat is de afg
iveau en ver volgens bij
Kamer over het ambit ien
overleg met de Tweede
n.
oomgebiedbeheer planne
het opstellen van de str
onderzoek uitl veel watergerelateerd
Er wordt in Nederl and hee
én waterbeheerders.
en, onderzoek sinstituten
gevoerd. Bij universiteit
raan bij met het
r en Waterstaat draagt daa
Het ministerie van Verkee
de tweede tender wordt
. Met de uit voering van
Innovatieprogramma KRW
spilot s uitgevoerd.
n een scala aan onderzoek
in totaal voor 3 75 miljoe
enlijk meer dan
terbeheer plannen gezam
Daarnaast bevatten de wa
regelen.
duizend onderzoek smaat
KRW-maatregelenaanzienlijk deel van de
een
ee
rm
daa
mt
vor
k
Onder zoe
vlucht naar voren. Voor
is dit niet meer dan een
programma’s. Voor de één
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uwe motor
Onderzoek als de bla

ieve maatregelen te
ing om tot kosteneffect
de ander een ser ieuze pog
gevoerd kunnen worden
te schaal - aanvullend uit
komen die - lief st op gro
stroomgebiedbeheerede en derde generatie
als onderdeel van de twe
plannen.
en én de resultaten
or is dat al deze onderzoek
Van groot bel ang daarvo
elijk en breed toeganocumenteerd en gemakk
daarvan goed worden ged
s van elkaars onderZo kunnen waterbeheerder
kelijk worden gemaak t.
worden afgestemd.
de onderzoeken op elkaar
zoeken leren en kunnen
rijke rol. Het brengt
mozaïek daarin een bel ang
In mijn ogen speelt Water
rmee dat waterbeheerbijeen en stimuleert daa
alle onderzoek sinformatie
ogrammering. Dat is
amenlijke onderzoek spr
gez
een
aan
n
rke
we
n
ders gaa
kstellingen maken het
oud zinvol : eff iciency taa
niet alleen vanuit de inh
motor voor de KRW. Dat
r. Onder zoek als blauwe
ook steeds noodzakelijke
moeten we samen doen!
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staan als visvriendelijk

. Uitkomsten wijzen ero
p dat
bepaalde gemalen - do
or de combinatie van po
mp
type,
opvoerhoogte en capaci
teit - beduidend meer
sch
ade
aan vis geven dan ander
e. Ook werkte STOWA
me
e aan
een project van enkele
waterschappen die een
aantal
gemalen ‘visvriendelijk
’ maken, waarna de ma
te
van visvriendelijk heid
van deze oplossingen
wordt
gemeten. Belangrijke
achterliggende reden
voor beide
onderzoeken is dat gem
alen de migratiemogel
ijk heden
van vissen belemmeren
en dat het verbeteren
van
die
mogelijk heden bijdra
agt aan het verbeteren
van de
visstand (KRW).
Binnen de wetenschap
is al veel interessante
ecologische kennis aanwezig
. Belangrijk onderdeel
van
het Watermozaïek pro
gramma is het ontsluit
en van
deze kennis voor de pra
ktijk van het waterbeh
eer. Dat
gebeurde in 2009 via de
uitgave van twee rappo
rten. In
‘Blauwalgen: gif tig gro
en’ (2009 -43) werden all
e
feiten
en achtergronden ove
r cyanobacteriën op een
rijt
je
gezet. Alles wat beken
d is over de effecten van
ho
rmoonverstorende stoffen in
de natuur, werd samen
gev
at
in
het rapport ‘Hormoonv
erstoring in oppervlak
tew
ater.
waargenomen en veron
derstelde effecten in de
na
tuur’
(2009 -38).

In 2009 werd hard gew
erkt aan een speciale
programmasite. Deze werd beg
in 2010 gelanceerd. De
site
Watermozaïek.nl geeft
een uitgebreid overzich
t van
alle Watermozaïek pro
jecten en gerelateerde
projecten,
inclusief de bijbehore
nde kennisvragen en ma
atregelen.
Bijzonder is dat gebru
ikers op de site hun eig
en kennis
kunnen toevoegen. De
gedachte erachter is da
t deze
wikipedia-achtige opzet
leidt tot optimale ken
nisvergaring voor de waterbeh
eerders.
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In 2009 organiseerde
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STOWA in het kader van
Watermozaïek zes the
ma- en instituutsdage
n waar
waterschappers, weten
schappers en adviseurs
bijeen
kwamen om kennis uit
te wisselen over releva
nte
onder werpen, zoals vis
migratie, nutriëntenbel
asting
en kroos(bestrijding).
Naar aanleiding van de
themadag
Ecologische instrume
nten werd een overzich
t gemaakt
van alle ecologische mo
dellen relevant voor de
waterbe heerder: ‘Ecologische
instrumenten, overzicht
voo
r het
Nederlands waterbeheer
’ (2009 -22).
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stowa komt naar
je toe!
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STOWA
uwe strategienota van
Begin 2009 kwam de nie
oudelijk
-2013’. Het roer ging inh
uit, getiteld ‘Koers 2009
de
. Wel werd afgesproken
gezien niet drastisch om
ensiveren.
ere kennispartijen te int
samenwerking met and
, kosten
ale kennisontwikkeling
Dit met het oog op integr
legd de
gkracht. Ook werd vastge
en wetenschappelijke sla
ditioneel
kennisontwikkeling - tra
reeds ingezette bredere
door te
ch georiënteerd - verder
technisch en technologis
erpunt was
llicht belangrijkste spe
zetten. Het derde en we
ren en
ontsluiten, implemente
een grotere focus op het
t gebeurt
ontwikkelde kennis. Da
toepasbaar maken van
brenerzoek halen naar kennis
onder het motto ‘Van ond
gen’.
er tot
jziging kwam onder me
Deze ingezette koerswi
pectie
gramma Verberen Ins
uiting bij het kennispro
e inging.
in 2009 een nieuwe fas
Waterkeringen, dat beg
ctie
fessionalisering Inspe
In deze fase - getiteld Pro
op het in
de aandacht zich vooral
Waterkeringen - richt

gramma
van de binnen het pro
de praktijk toepassen
via regiot gebeurt onder meer
ontw ikkelde kennis. Da
. Ook in het
2009 van start gingen
nale pilots, die medio
k wordt
zaïek, waarin onderzoe
programma Watermo
rstelmaaten van ecologische he
gedaan naar de effect
voor het
veel plaats ingeruimd
regelen, werd in 2009
ers en
de praktijk. Waterschapp
linken van kennis aan
e themaoetten elkaar op divers
wetenschappers ontm
e van een
het algemeen was sprak
en instituutsdagen. In
OWA en
ctmomenten’ tussen ST
stijgend aantal ‘conta
en, in de
nis aan de man te breng
waterschappers om ken
n, e.d.
rkshops, themamiddage
vorm van symposia, wo
ontdige aandacht aan het
STOWA besteedde de no
site en
nieuwe media: de eigen
sluiten van kennis via
houden
t actueel en up to date
de themasites. Voor he
teld.
contentmanager aanges
van stowa.nl werd een
r
uctureel aandacht is voo
Dat waarborgt dat er str
A in de
m. Verder startte STOW
dit belangrijke mediu

Eef je Bes sel ink , sen
ior com mu nic ati ead
vis

eu r TACCT
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indende associaties.
ik doorgaans niet heel opw
Bij een waterschap krijg
op waterland de afgewonderlijk dat mijn kijk
Juist daarom is het zo ver
eg ons eind vor ig
anderd. Hoe? STOWA vro
ver
is
sch
sti
dra
en
and
lopen ma
we de ont wikkeling van
nken over de vraag hoe
jaar of wij wilden meede
brengen. Dat leidde
onder de aandacht kunnen
visvriendelijke gemalen
fessional s. Op ww w.
studenten en young pro
tot een prijsvraag onder
gemalen multimediaal
wordt het probleem met
visvriendelijkgemaal.nl
één met sleutelfiguren
communiceerden één op
uit de doeken gedaan. We
eren met projec tkonden volgers communic
r
itte
Tw
Via
en.
eit
sit
op univer
art.
leider Tessa van der Wijnga

of essays lijken.
chures die op rappor ten
een soort inhoudelijke bro
fora.
cussies met klanten op
En ze mengen zich in dis
fabrikant) een
e klant Omnicol (tegellijm
Wij ont wikkelden voor onz
’. Op de website
tegelzetter van Nederl and
wedstrijd ‘wie is de beste
Erg geloof waardig.
naar nu tips aan collega’s.
van Omnicol geeft de win
tijdje geleden haar
eldoorn Bellen’) liet een
Centraal Beheer (‘Even Ap
t langer omheen. Vele
enken. We kunnen er nie
klanten commercials bed
n crowdsourcen, omdat
digen al dat BP moet gaa
twitterberichten verkon
gedicht krijgt.
het zelf het olielek niet
snelling helpen.
sec tor in een stroomver
Internet kan ook de water
ewassen tegen de
bij sommigen nog niet opg
Het medium is misschien
er geval voor vir tuele
het water, het zorgt in ied
aantrekkingskracht van
ver frissing.

13

en echt betrekken bij
raag is dat we doelgroep
De kracht achter de prijsv
sourcen. Nieuw voor
en. Dit noemen we crowd
het vinden van oplossing
. Het is boeiend om te
teers het ei van Columbus
STOWA; voor veel marke
erated content - kennis
dat uitgaat van user gen
zien hoe sinds web 2.0 itepapers online :
eeld. Bedrijven zet ten wh
veel makkelijker wordt ged
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waterland
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e
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tweede helft van 2009
met het aanpassen, act
ualiseren
en uitbreiden van een
groot aantal themasite
s,
waarop
kennis, achtergronden
en ontw ikkelingen ove
r een
actueel (water)onder we
rp bij elkaar zijn gebrac
ht. Er
kwamen ook enkele nie
uwe themasites bij, on
der meer
over Water & Energie.
In 2010 verschijnen site
s
over Vis
& Vismigratie en over
de gevolgen van EG -re
cht voor de
praktijk van het water
beheer. Eind 2009 maak
te STOWA
een begin met het aan
passen van de vormgevi
ng
van de
themasites, om de aan
geboden informatie no
g
du
idelijker te presenteren en
beter vindbaar te maken
.

goed inpasbaar gemaal
. Met de prijsv raag hoop
t STOWA
op een frisse nieuwe kij
k op de gemalenproblem
atiek,
extra aandacht voor he
t onder werp en op toe
nemende
interesse onder jonger
en voor werk bij water
schappen.
STOWA liet voor de pri
jsv raag een speciale site
ontw ikkelen, ww w.v isv riend
elijkgemaal.nl. Met suc
ces, want
de prijsv raag leverde me
er dan veertig inzendin
gen op.

In 2009 bracht STOWA

vier keer het bestuurlij
k ingestoken magazine STOW
A Ter Info uit. In deze
nieuwsbrieven staan de maats
chappelijk en bestuurlij
ke
achtergronden van he
t werk centraal. Daarb
ij draait het
niet alleen om wat ST
OWA doet en hoe dat geb
eurt. Het
gaat vooral om de vraag
welke kennisopgaven
STOWA
oppakt en op welke wi
jze de kennis bijdraagt
aan
het
goed uit voeren van de
waterschapsopgaven.
In november verscheen onder me
er een speciale uitgave
over
onze activiteiten op he
t gebied van meten &
monitoren,
vanwege het geweldige
belang voor goed region
aal
waterbeheer.
Er was sprake van een
stijgend aantal abonn
ees van de
maandelijkse digitale
nieuwsbrief. Deze atten
deringsser vice van projecten,
bijeenkomsten en publi
cat
ies
wordt steeds beter geb
ruikt, getuige de stijgi
ng van het
aantal aangek likte lin
ks.
Alle magazines en dig
itale nieuwsbrieven sta
an als pdf
op stowa.nl.
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Tot slot: STOWA experi
menteerde voorzichtig
met
geheel nieuwe vormen
van communicatie om
haar
werk beter over het voe
tlicht te brengen. Zo we
rd
begin 2010 een prijsv raa
g gelanceerd voor HBO’e
rs en
studenten om met inn
ovatieve ideeën te kome
n
voo
r
een visvriendelijk, en
ergiezuinig en landsc
happelijk
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Van VIW naar PIW
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schappen
Waterdienst en de water
STOWA, Rijkswaterstaat
ionale
en hard aan veilige reg
werkten de afgelopen jar
verbeteren
het
eurde met name via
waterkeringen. Dat geb
pecties
quaat koppelen van ins
van inspecties en het ade
een
sactiviteiten. Er kwam
aan beheer- en onderhoud
n van
al opnemen en vastlegge
methode voor het digita
nitomo
e
d van nieuwe realtim
schades. De bruikbaarhei
IJkdijk.
ren) werd getest in de
ringtechnologie (senso
ijkse
fja
wikkeld voor de vij arl
Er werd een leidraad ont
Eind 2008
van regionale keringen.
toetsing op veiligheid
Handreilijvig standaardwerk: de
verscheen ten slotte een
ingen.
king Inspectie Waterker
aterstaat
eel. STOWA en Rijksw
Einde verhaal? Integend
ering
nisprogramma Verbet
besloten in 2009 het ken
de
en - waarbinnen veel van
Inspectie Waterkering
een
op
ht
waren ondergebrac
genoemde activiteiten
ctie
zetten. Verbetering Inspe
andere manier voort te
e
fessionalisering Inspecti
Waterkeringen werd Pro

van
ht zich op de toepassing
Waterkeringen. PIW ric
ijkse
elde kennis in de dagel
de binnen VIW ontw ikk
inspectiepraktijk.
eerders
t alle waterkeringbeh
Begin 2009 werden me
ring van inover de huidige uit voe
interv iews gehouden
trekpunt
ervan vormden het ver
specties. De uitkomsten
die tot
cespilots. In de pilots,
voor vier regionale pro
t elkaar
terkeringbeheerders me
eind 2010 lopen, zijn wa
eproces
pecties en hun inspecti
aan de slag om hun ins
en tijdens
Alle deelnemers breng
te professionaliseren.
evenals de
pectieproces in beeld,
de pilot hun eigen ins
aringen
ngen. Ook doen ze erv
noodzakelijke verbeteri
ls Digiden en technieken, zoa
op met nieuwe metho
onder De deelnemers kunnen
Spectie en de Digigids.
delijk
en uit wisselen. Uitein
ling kennis en ervaring
hun
et Plan van Aanpak om
schrijven ze een concre
de pilots
n. De uitkomsten van
inspecties te verbetere
van
ut voor het uitbrengen
vormen belangrijke inp

Tja lle de Ha an , top
ad vis eu r ho og water
bes ch erm

ing Rij kswate rstaa
t

16
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eën los waarbij van
telkens projec ten en ide
Er komen de laatste jaren
nismen spelen zich
eten. Sommige faalmecha
alles in de dijk wordt gem
zien. Visuele inspec tie
kun je niet van tevoren
binnenin de dijk af en die
alles meten en registremoderne tijd kunnen we
helpt dan niet. In deze
control rooms waar de
atjes met futuristische
ren. We zien allerlei pla
controle heeft.
beheerder de zaak onder
een ziekenhuis. Daar
l met de intensive care in
Ik zie hierin een paralle
monitors. Het
slangetjes en draadjes aan
r
doo
den
bon
ver
n
nse
liggen me
Gelukk ig heeft maar
ft ‘alles’ onder controle.
ver plegend personeel hee
e zorg nodig.
erl anders zulke intensiev
een zeer klein aantal Ned

uurlijk wèl aandacht.
dijkvakken verdienen nat
De echte zorgenkinderengenkinderen en
e fronten: wat zijn je zor
Dat vraagt select ie op twe
Voor een select ie van
ar je echt wat mee kunt?
wat zijn de middelen wa
uit satelieten kleine
t radarwaarnemingen van
zwakke dijken kun je me
kun je meetapparatuur
naleren. Op die plekken
bewegingen in dijken sig
n.
inzetten om te monitore
ar zet dan de beschikje tot het hoognodige, ma
Uitgangspunt is: beperk
vakgrensoverschrijdenef mogelijk in. Dat vraagt
bare middelen zo creati
kbeheer èn verdiep je
naar de essent ie van dij
de creativiteit: ga terug
ven zo min mogelijk
r te bieden heeft. Dan hoe
in wat nieuwe apparatuu
l opt imaal.
care, maar is die care we
dijken aan de intensive

15

onze dijken in de
dat we een groot deel van
Ik moet er niet aan denken
eten steken. Dat zullen
adloze verbindingen mo
draadjes, sondes en dra
e, ik heb liever dat
van dijkvakken zijn… Ne
en
der
kin
gen
zor
al
ma
maar alle
l zorg hun werk doen.
vig zijn, dat ze zonder vee
de meeste dijken zo ste
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ve care?
Dijken aan de intensi

7
OVER
9
een def initieve, aan de

praktijk getoetste Hand
reiking
Inspectie waterkering
en.
In oktober 2009 werd
bij de Eemshaven het
in de weste lijke schermdijk aangel
egde sensornetwerk off
icieel in
gebruik genomen. De
in de dijk aangebrachte
sen
soren
verzamelen minimaal
twee jaar realtime gegeve
ns,
zoals ver vorming, tem
peratuur en waterspa
nning. Het
initiatief voor dit zogeh
eten LiveDijk-project kw
am
van Waterschap Noord
erzijlvest, de Stichting
IJk
dijk en
STOWA. In de LiveDijk
wordt sensortechnolo
gie langdurig getest in een echte
waterkering. Het is de
bedoeling
het LiveDijk-concept de
komende jaren op me
erdere
plekken te gaan toepa
ssen, in waterkeringen
die elk
model staan voor een
bepaald type. De monit
oringdata
van al deze keringen vor
men ver volgens de inp
ut voor
een Dijk Data Ser vice
Centrum. Dit centrum
levert
dijkbeheerders - op ba
sis van historische en
realtime data
- actuele en voorspellen
de informatie over de
sterkte en
conditie van keringen
.
Het LiveDijk-project is
een ver volg op de IJkdij
k, waar
STOWA eveneens nauw
bij betrok ken is. In dez
e kunstmatig aangelegde water
keringen wordt de we
rking van
sensoren getest bij dij
kfalen. In oktober 2009
von
d een
geslaagde proef plaats
, waarbij sensoren dijkfa
len
via
piping monitorden. Hie
rbij stroomt water door
een
dijk
of kade als gevolg van
een waterstandsversc
hil, waarbij
het water (steeds meer)
gronddeeltjes meeneem
t. Dit
kan leiden tot een doorb
raak. Eind 2008 was al
een
succesvolle proef uitgev
oerd, waarbij sensoren
ad
equaat
naderend macrostabil
iteitsfalen detecteerden
.

gek wantificeerde sch

adebeelden.
vindt mede plaats op ba
sis van
ervaringen die steeds
meer waterschappen op
doen met
het instrument.
Verdere ontw ikkeling

Het instrumentarium
voor het normeren, toe
tsen,
verbeteren, beheren en
onderhouden van region
ale
waterkeringen, dat ST
OWA in opdracht van
de Unie van
Waterschappen ontw ikk
elt, was eind 2009 gro
tendeels
afgerond.
Enkele producten werde
n in 2009 al op behoorlij
k grote
schaal toegepast, vooral
de Leidraad Toets op Vei
lig
heid
regionale waterkering
en voor de vijfjaarlijks
toetsing,
samen met het Handbo
ek Kwaliteitsindicator
en. STOWA
keek op basis van de eer
ste ervaringen met de
leidraad
al naar de mogelijk he
den om deze te verbet
eren. In juni
2010 kwam een adden
dum uit.
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In 2009 werd volop na
gedacht over de verder
e ontw ikkeling van DigiSpectie:
een methodiek voor he
t gestandaardiseerd opnemen
en vastleggen van visue
el waarneembare schades aan
waterkeringen. Dat geb
eurt via
een digitale veld-pc, een
kantoormodule en de
digigids,

een foto-veldgids met
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Help!
n
de blauwalgen kome
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Cyanobacteriën - in de
Nederlandse
eds groter probleem in
algen - worden een ste
ndering
t komt door klimaatvera
oppervlaktewateren. Da
het water.
gaande opwarming van
en de daarmee gepaard
nkovereriën geven zicht- en sta
Drijflagen van cyanobact
nes) af
en gifstoffen (mycrocisti
last. De bacteriën scheid
en dier.
de gezondheid van mens
die schadelijk zijn voor
moeten
se Zwemwaterrichtlijn
Volgens de nieuwe Europe
initieerde
rden beschermd. STOWA
zwemmers hiertegen wo
moeten
diverse onderzoeken die
of droeg in 2009 bij aan
Dat
e aanpak van blauwalgen.
leiden tot een effectiev
: het ontwikkelen van een
gebeurt langs drie sporen
thoen van drijflagen, een me
model voor het voorspell
o’s in
n van de gezondheidsrisic
diek voor het inschatte
ectiviteit
jkonderzoek naar de eff
(zwem)wateren en prakti
van maatregelen.
r het vastdiek ontw ikkelen voo
STOWA liet een metho
pervlaktie mycrocistine in op
stellen van de concentra

rotocol
in een bemonsteringsp
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Waterbeheerders wille
n graag weten welke ma
atregelen ze kunnen ne
men om blauwalgenove
rla
st
te bestrijden. STOWA
liet in het project ‘Ef fec
tieve
maatregelen cyanobac
teriën’ een matrix op
stellen met
beheersmaatregelen,
inclusief alle relevante
gegevens,
zoals effectiviteit, koste
n, tijdspanne waarin he
t effect
wordt gehaald, toepassi
ngsgebied, randvoorw
aar
den
en mogelijke neveneff
ecten. Dit gebeurde op
basis van
literatuuronderzoek,
ervaringen in de prakti
jk en het
consulteren van weten
schappers. Ook versch
een de
publicatie ‘Blauwalgen:
gif tig groen’ (2009 -43).
Hierin
zijn voor bestuurders
en beleidsmakers de bel
an
grijkste
feiten en achtergrond
en over cyanobacteriën
op
een rij
gezet.
In 2009 startte het pro
ject ‘Bestrijding blauw
algenoverlast in stadswateren
’. Dit project heeft als
doel een
aantal maatregelen voo
r duurzame verbetering
van
oppervlaktewaterkwali
teit in een stedelijke om
gev ing
in de praktijk te testen
en de kennis over de eff
ect
iviteit
ervan te vergroten. De
maatregelen worden uit
gev
oerd
in een zwemplas en dri
e stadswateren. Het do
el
is
om
de geëutrofieerde stadsen zwemwateren van
de ongewenste troebele toesta
nd (als gevolg van algen
overlast)
te laten omslaan naar
een heldere toestand en
het water
ver volgens in deze toe
stand te houden.
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Waterschap Brabantse
Delta is opdrachtgever
van dit
project, waaraan ook
waterschap De Domm
el en Aa
en Maas meedoen. STOW
A draagt financieel bij
aan dit
project, dat een bijdra
ge ontvangt uit het KR
W-innovatiefonds.
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ACTIVITEITEN 2009
13 februari Symposium ‘De afvalwaterzuivering als energiefabriek: utopie of realiteit?’ i.s.m. Water-

netwerk, Lelystad. 12 en 13 maart Tweedaagse cursus ‘Van helder naar troebel... en weer terug’, i.s.m.
PAO, Breukelen. 19 maart Landelijk Technologen Platform, Emmen. 26 maart Kennisdag Inspectie
Waterkeringen, Arnhem. 30 maart Watermozaïek instituutsdag, Nijmegen. 14 april Visiebijeenkomst
KRW-Verkenner, i.s.m. DG-Water, Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares, Utrecht. 23 april Bijeenkomst
‘Zwemwateren: voorbereiding op een nieuw seizoen’, i.s.m. Waternetwerk, VROM en Rijkswaterstaat
Waterdienst, Amersfoort. 23 april Watermozaïekmarkt, Driebergen. 12 mei Watermozaïek themadag
Kroos, Zegveld. 26 mei Afvalwater(keten)symposium, Arnhem. 28 mei Bijeenkomst ‘Een hydrologische
kijk op het plan Veerman; aanleiding voor een nieuwe onderzoeksagenda?’, i.s.m. NHV e.a., Delft. 9 juni
Platformdag Watersysteemmodellering, i.s.m. Adviesgroep Modellering, Houten. 16 juni Watermozaïek
themadag ecologische instrumenten, Tiel. 18 juni Vijfde platformbijeenkomst ONNS / eerste platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie in ontwikkelingslanden, Arnhem. 25 juni Studiedag Stadswaterkwaliteit,
i.s.m. stichting Rioned, Ede. 2 juli Eerste regio-overleg Emissieregistratie, i.s.m. DG-Water, Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares, Utrecht. 1 september Watermozaïek themadag Nutriënten, Driebergen.
10 september Tweede landelijke bijeenkomst veldinspecteurs, Utrecht. 15 september Natuurvriendelijke

48

oevers die ertoe doen! i.s.m. CUR, Amsterdam. 17 september Symposium actuele verdamping, i.s.m. NHV,
Kinderdijk. 18 september De afvalwaterzuivering als energiefabriek II, i.s.m. Waternetwerk, Driebergen.
24 september Derde Nationale Sluizendag, i.s.m. de Stichting Historische Sluizen en Stuwen, Gorinchem.
7 ok tober Watermozaïek instituutsdag, Wageningen. 15 ok tober Bijeenkomst ‘Neerslag-afvoermodelle-

ring van Nederlandse Stroomgebieden, Good Modelling Practice?’ i.s.m. NHV en de Unie van Waterschappen, Doorn. 15 ok tober Landelijk Technologen Platform, Harderwijk. 16 ok tober Opening LiveDijk,
i.s.m. de stichting IJkdijk en Waterschap Noorderzijlvest, Delzijl. 5 november Netwerkdag Professionalisering Vergunningverlening, i.s.m. de Vereniging van Directeuren van Waterschappen, het landelijk
hoofdenoverleg (OVH) en de Unie van Waterschappen, Arnhem. 11 november Watermozaïek themadag
Vismigratie in laag Nederland, Rotterdam. 12 november NHI-gebruikersdag, Utrecht. 12 november Netwerkdag Platform Modellering, Utrecht. 24 november Informatieochtend Dijksterkte Analyse Module,
STOWA JAARVERSLAG 2009

Utrecht. 15 december Bijeenkomst over monitoring flora en fauna, i.s.m. de Gegevensautoriteit Natuur,
Driebergen.

10
OVER
9

publicaties 2009
Titel	Nummer	ISBN

3

Strategienota ‘Koers 2009-2013’

2009-01

90.5773.412.0

0

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

2009-02

90.5773.418.2

pdf1

Regenwater in de tuin? Mooi wel!

2009-02 Rioned

90.73645.24.0

Biobeschikbaarheid van stikstof en fosfaat in rwzi-effluent

2009-03

90.5773.424.3

19

Publieke participatie bij vismonitoring

2009-04

90.5773.421.2

25

Handreiking water terug in de stad

2009-05

90.5773.422.9

25

Materiaalfactoren boezemkaden

2009-05 ORK 2

90.5773.420.5

25

in Nieuwegein en het Leids Universitair Medisch Centrum

2009-06

90.5773.4236

25

Handreiking ontwerpen & verbeteren boezemkaden

2009-06 ORK

90.5773.425.0

25

Nieuwe stoffen in ons water (brochure)

2009-07

geen

regionale rivieren

2009-07 ORK

90.5773.426.7

Watermozaïek. Bouwstenen van kennis (brochure)

2009-08

geen

0

Eureka! Waterschappen leren innoveren (brochure)

2009-09

geen

0

2009-10

90.5773.427.4

25

waterbeheer

2009-11

90.5773.428.1

25

MKBA’s in het waterbeheer

2009-12

90.5773.428.1

25

de effecten op de biologische kwaliteitsparameters van de KRW 2009-13

Voorstel hydrologische bibliotheek ten behoeve van het

Verg(h)ulde pillen, eindrapport deel B. Case-studies bij het
Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, het St. Anthoniusziekenhuis

0

Handreiking ontwerpen & verbeteren waterkeringen langs
25

49

Erfafspoeling van veehouderijbedrijven. Onderzoek naar de
kwaliteit van afspoelwater van erven op ‘schone’ bedrijven
Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch

De invloed van rwzi-effluenten op de ecologische
waterkwaliteit. Oriënterend veld- en literatuuronderzoek naar
25

2009-13 VIW3

90.5773.440.3

25

Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgen

2009-14

90.5773.429.8

25

Handreiking OC-meting in de praktijk

2009-15

90.5773.433.5

25

1. Alleen als pdf.
2. In het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen.
3. In het kader van het kennisprogramma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (v.h. Verbetering Inspectie Waterkeringen).
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90.5773.437.3

Rapportage Inspecties Waterkeringen
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Titel	Nummer	ISBN

3

Jaarverslag STOWA 2008

0

2009-17

90.5773.431.1

kansen creëren en omgaan met knelpunten

2009-18

geen

Validatieplan waterkwantiteitsmetingen

2009-20

90.5773.436.6

25

Cyanotoxine monitoring

2009-21

90.5773.438.0

pdf

2009-22

geen

10

2009-23

90.5773.442.7

25

2009-24

90.5773.443.4

25

2009-25

90.5773.446.5

25

2009-30

90.5773.444.1

25

2009-31

90.5773.460.1

25

2009-32

90.5773.447.2

25

oxidatietechnieken

2009-33

90.5773.453.3

25

1-step® filter als effluentpolishingstechniek

2009-34

90.5773.456.4

25

Ervaringen met Hybride MBR Heenvliet

2009-35

90.5773.452.6

25

Ervaringen met Hybride MBR Ootmarsum

2009-36

90.5773.452.6

25

Handreiking natuurvriendelijke oevers

2009-37

90.5773.448.9

25

2009-38

90.5773.458.8

25

Grondwater in stedelijk gebied. Praktijkvoorbeelden van

Ecologische Instrumenten. Overzicht voor het Nederlandse
waterbeheer
Inventarisatie richtlijnen en ervaringen voorkomen van
slibuitspoeling op rwzi’s
HAAS - Hemelwaterafvoer analyse systematiek.
Onderzoek naar kwantificering van hemelwaterafvoer naar de
riolering en de rwzi
Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied.
Gezondheidsrisicoanalyse

50

KRW- en E-PRTR-stoffen in influent en effluent van rwzi’s.
Rapport en factsheets
Invloed van de systeemkeuze op de emissies van het
afvalwatersysteem
Nageschakelde zuiveringstechnieken op de awzi
Leiden Zuid-West. Demonstratieonderzoek vergaande
nutriëntverwijdering
Nageschakelde zuiveringstechnieken op de awzi Leiden

STOWA JAARVERSLAG 2009

Zuid-west. Verkenning actiefkooladsorptie en geavanceerde

Hormoonverstoring in oppervlaktewater.
Waargenomen en veronderstelde effecten in de natuur
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Titel	Nummer	ISBN

3

Handboek debietmeten in open waterlopen

2009-41

90.5773.450.2

50

Blauwalgen: giftig groen

2009-43

90.5773.466.3

10

Leven met zout water (brochure)

2009-45

90.5773.455.7

0

Mastercase energie in de waterketen

2009-46

90.5773.465.6

25

Verg(h)ulde pillen. Casestudie Refaja Ziekenhuis, Stadskanaal

2009-W-01

geen

25

Verg(h)ulde pillen. Casestudie LUMC te Leiden

2009-W-02

geen

25

Nieuwegein

2009-W-03

geen

25

Werking combi-USBF op de rwzi Wijk bij Duurstede

2009-W-04

90.5773.435.9

25

Handleiding bij de rekentools voor de OC en de alfa-factor

2009-W-05

geen

25

EMOS, emissiemodel voor systeemkeuze

2009-W-06

90.5773.449.6

25

beluchting rwzi’s

2009-W-07

90.5773.445.8

25

Effluentpolishing met algentechnologie (tussenrapportage)

2009-W-08

geen

25

Werkrapporten

Verg(h)ulde pillen. Casestudie Anthonius Ziekenhuis in

Quick scan inventarisatie achtergronden energiezuinige

51
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FINANCIën 2009
52

Inkomsten (in 3)
Waterschappen
Provincies
Rijkswaterstaat
Derden in projecten
Overige inkomsten
Reserve/verplichtingen onderzoek

STOWA JAARVERSLAG 2009

Totaal

Uitgaven (in 3)
6.633.997

Bureau & algemene kosten

170.000

Informatie & dienstverlening

100.000

Onderzoek & ontwikkeling

1.036.269
270.556
10.579.609

2.709.132
39.368
2.233.937
11.886.434

Totaal

11.886.434
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Bijdragen deelnemende waterschappen in 2009
Waterschap Hollandse Delta

379.231

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

219.422

Hoogheemraadschap van Rijnland

454.294

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

447.721

Hoogheemraadschap van Delfland

382.698

Waterschap De Dommel

325.822

Wetterskip Fryslân

297.564

Waterschap Groot Salland

154.572

Waterschap Hunze en Aa’s

171.011

Waterschap Aa en Maas

332.671

Waterschap Noorderzijlvest

131.954

Waterschap Peel en Maasvallei

165.324

Waterschap Reest en Wieden

112.065

Waterschap Regge en Dinkel

243.502

Waterschap Rijn en IJssel

257.404

Waterschap Rivierenland

363.277

Waterschap Roer en Overmaas

294.404

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

279.777

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

447.747

Waterschap Vallei en Eem

225.021

Waterschap Velt en Vecht
Waterschap Veluwe

85.019
185.655

Waterschap Brabantse Delta

339.822

Waterschap Zeeuwse Eilanden

129.808

Waterschap Zeeuws Vlaanderen
Waterschap Zuiderzeeland

53.248
154.965
6.634.000
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Totaal
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Bestuur en bureau
STOWA-bestuur (juni 2010)
mr. Hans Oosters, voorzitter Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
ir. Luitzen Bijlsma Rijkswaterstaat Waterdienst
Patrick Poelman Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
prof. dr. Stefan Kuks Waterschap Regge en Dinkel
Henk van ’t Land Waterschap Noorderzijlvest
Onno Hoes Provincie Noord-Brabant
ing. Wim Wolthuis Waterschap Velt en Vecht
ir. Jacques Leenen (secretaris) STOWA
De heer Poelman is de vervanger van de heer Glas. De heer Hoes is de vervanger van mevrouw Annemarie Moons.

STOWA-bureau (juni 2010)
ir. Jacques Leenen Bestuurlijke en algemene zaken, directeur
drs. Bert Palsma Waterketenonderzoek
ir. Michelle Talsma Watersysteemonderzoek

54

ir. Cora Uijterlinde Afvalwatersysteemonderzoek
drs. Bas van der Wal Watersysteemonderzoek
ir. Ludolph Wentholt Info en dienstverlening, waterweringsonderzoek
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Jet Gerssen en Petra Angelone Secretariaat
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STOWA Programmacommissies
De programmacommissie Waterketen
ir. A.S. Beenen Rioned
mw. drs. J.M.C. Driessen Waterschapsbedrijf Limburg
drs. ing. H. de Heer Rijkswaterstaat Waterdienst
ing. E. Jacobs Waternet
ing. R.A.B. Koopman MSc. Waterschap Regge en Dinkel
H. Küpers Waterschap Hunze en Aa’s
ir. M. Nederlof KWR Watercycle Research Institute
mw. ir. C. A. Uijterlinde STOWA
S.R. Weijers Waterschap De Dommel
drs. A.J. Palsma (secretariaat) STOWA

De programmacommissie Waterweren
mw. ir. J.C. van de Bos-Scholtes Unie van Waterschappen
J. de Bijl Waterschap Aa en Maas
mw. ir. C. van Gelder-Maas Rijkswaterstaat Waterdienst
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ir. H. van Hemert STOWA
D.J. Lagendijk Provincie Zeeland
K. van der Lucht Waternet
mw. ir. N. Nurmohamed Hoogheemraadschap van Delfland
ing. A. Provoost Waterschap Zeeuws Vlaanderen
Ir. G.A. de Raat Rijkswaterstaat Waterdienst
ir. E. Regeling Rijkswaterstaat Directie IJsselmeeergebied
E. Reincke Wetterskip Fryslân
mw. ir. B. Stalenberg TU Delft
mw. dr. ir. I.C. Tánczos Rijkswaterstaat Waterdienst
ir. H.J. Verhagen TU Delft
ir. L.R. Wentholt (secretariaat) STOWA
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ir. Z.C. Vonk Waterschap Rivierenland
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De programmacommissie Watersystemen
mw. drs. A. Fermont Waternet
E. Gloudemans Unie van Waterschappen
ing. J. Helmer Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
R. Immink Waterschap Rijn en IJssel
mw. I. de Keizer Waterschap Brabantse Delta
ir. P.J.M. Latour Rijkswaterstaat Waterdienst
ir. R. Maasdam Waterschap Zuiderzeeland
A. Mol Provincie Noord-Brabant
ir. A. Paarlberg Waterschap Peel en Maasvallei
J. Schouwenaars Wetterskip Fryslân
ir. J. Supèr Waterschap Reest en Wieden
mw. ir. M. Talsma (secretariaat) STOWA
L. Veening Waterschap Zeeuwse Eilanden
drs. B. van der Wal (secretariaat) STOWA

56
De programmacommissie Afvalwatersystemen
ir. P.H.A.M.J. de Bekker Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
ing. R. van Dalen Waterschap Veluwe
dr. ir. R.T. van Houten Waterschap Aa en Maas
M. Ilsink Waterschap Groot Salland
prof. J.B. van Lier TU Delft
ir. A.W.A. de Man Waterschapsbedrijf Limburg
ir. C.P. Petri Waterschap Rijn en IJssel
ing. G.B.J. Rijs RIZA
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mw. ir. C. A. Uijterlinde (secretariaat) STOWA
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