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Toekomstmuziekin de
waterketen?
Technische,maatschappelijkeeneconomischeontwikkelingendievanbelangzijnvoordeontwikkelingvandewaterketen,lijkensteedssnellerteverlopen.Hetrijksbeleid,ondermeerverwoordinde
RijksvisieWaterketenuitzooj enhetIBObekostigingwaterbeheeruit2004,initieerten onderschrijft
groteorganisatorischeentechnischeveranderingenomdewateropgavenvanmorgenhethoofdte
bieden.MetditinhetachterhoqfdgavenhetWaterKIP*(WaterKetenInnovatieProjecten)enher
BTO,hetcollectievebedrij/stakonderzoekvandeNederlandsedrinkwaterbedrijven, begin2004
opdrachtaanKiwaWaterResearchomdetoekomstigetechnischeonderzoeksbehoefte indewaterketenboventafeltekrijgen.Enwatblijkt?Zolangoverdetechniekgesprokenwordt,zitertoekomstin
dewaterketen.Ophetgebiedvanklimaatverandering,ontwikkelingvansensorenendeajvalwaterketenijhetmogelijksynergievoordelentebehalen.
Hoekunjeals onderzoeksprogrammerendeinstantiehet besteomgaanmetonzekerhedendiebeleidsveranderingen metzich
meebrengen?Deoperationelezorgenvan
vandaagoverschaduwen immersvaakhet
denkenoverdeonzekerhedenvan morgen.
Detoekomst isdaneen ver-van-het-bedshow.Scenarioplanning(denken intoekomstbeelden) iseeninspirerende methodiekomtochna tedenkenoverdeze
onzekere toekomst.
Omdetoekomstigetechnische onderzoeksbehoeften indewaterketen tebepalen
iseenbredevertegenwoordiginguit de
waterketen -gemeenten, waterschappen,
drinkwaterbedrijven enadviesbureaus- uit-

genodigdeencreatievebijdrage televeren.
Daarbijwerdvolgensdedeelnemersaan het
project "eindelijk sectoroverschrijdend
gepraat ennagedachtoverdewaterketen."
Opgemerkt werdookdatdepartijen inhoudelijk entechnisch heelverkomen,maar dat
hetbestuurlijk vaaknogstroefloopt. De
techniekblijkt eenonderwerp waarbij het
met behulpvanscenarioplanning mogelijk
isgezamenlijk optetrekkenendewaterketen tedepolitiseren,ditin tegenstelling tot
devaakmoeizamediscussiesoverdetoekomstigeorganisatievandewaterketen.
Deviertoekomstbeelden voordedrinkwatersectorzijn breedtoepasbaaien bleken

uitstekendgeschiktalsbasisvoordevier
toekomstbeelden voordewaterketen.De
waterketen-toekomstbeelden zijn tot stand
gekomendoorperbestaand drinkwater-toekomstbeeld tebepalenwelketechnieken in
gebruikzullenzijn omhetgewenstekwaliteits-enserviceniveau tebereiken inde
waterketen.

Spiegelenhuidige onderzoek aan
resultaten
Eenbelangrijke stapbijhetomgaan met
eenonzekeretoekomst isdevertalingvan
toekomstbeelden naai deeigen(huidige)
situatie.Isdesituatiezoalsbeschreveninde
toekomstbeelden alterealiserenmet dehuidigekennisencompetentiesofontbreekt
nogkennisomditgoedvooielkaarte krijgen?Hetbijzondere isdatopdezemanier
vaakheelandereinzichten ontstaan dan
wanneer alleenvanuit het hedenzou zijn
gedacht(hetdagelijksedenkkadei).
Dezemanier vandenken heeft gezorgd
vooreengroslijst aan onderzoeksbehoeften.
Omdat hetnietwenselijk isenzeker niet
mogelijk ommeteenaanalleonderzoeksbehoeften tegaanwerken,zijn opbasisvaneen
aantalcriteriaprioriteiten gesteld**.
Deonderzoeksbehoeften hebbengeen
hoogWillieWortel-gehalte.Het belangrijksteresultaat isdathetnu duidelijker isin
welkkader (leestoekomstbeeld)dezenieuwe
ofallopendeonderzoeken passen.Het
belangvanlopendeonderzoek kanineen
heelanderdaglicht komen testaanals blijkt
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datditgoedpastbinnen één toekomstbeeld,
maatvrijwel nietindrieandere toekomstbeelden.Denkenvanuitdetoekomst maakt
hetmogelijkonderbouwde accentverschuivingeninde onderzoeksprogrammering
door tevoerenafhankelijk vandemanier
waaropmetonzekerheid wordt omgegaan.
Delijst metonderzoeksbehoeften per
toekomstbeeld kanwordengebruikt teraanvulling,bevestigingofafstemming vanhuidigeonderzoeksprogramma's.Maaromgekeerdkunnen detoekomstbeelden ookgoed
wordengebruikt ombestaandeonderzoeksvoorstellen tetoetsenenteprioriteren.

Ennu?
WaterKIPenBTOhebbenaangegeven de
resultaten tezulleninzetten alsaanvulling
cq.bevestigingvanhet huidigeonderzoeksprogramma.Hetadviesvande projectgroep
isverderderesultaten aantegrijpen als
middelomonderzoeken met elkaarafte
stemmen.Onderzoekdatvoordedrinkwa-

terbedrijven interessant is,kanalwelinvergevorderd stadiumzijn inde afvalwaterwereld.Andersomgeldthetzelfde.Doortedenkenvanuitdewaterketen is duidelijk
gewordenwaaroptechnischvlaksynergiete
bereikenvalt.Dooronderzoek gezamenlijk
uit tevoerenofresultaten metelkaarte
delen,kanefficient vaneikaarservaringen
wordengeleerdenonderzoeksgeld optimaal
worden ingezet.
Uithetproject blijkt datmetnameopde
volgendevlakkensynergievoordelen tebehalenvallen:
• onderzoeknaardeimpactvan klimaatveranderingen opdeinrichtingenhet
functioneren vandewaterketen;
• onderzoeknaaralleaspectenvan het
monitoren vanhetsysteem ten behoeve
vankostenbesparing,duurzaamheid of
voorkomen vanclaimsénonderzoek
naarenontwikkelingvantechnieken op
hetgebiedvankwaliteitsbewakingen
ICT;

• onderzoek naarverderesynergieinde
afvalwaterketen dieleidttot kostenbesparingenduurzaamheid, f
Jeroen Kluck (Tauw),
CoraUijterlinde (STOWA),
SiemenVeenstra(Vitens) en
KarenHitters (Kiwa Water
Research)

Sinds?ooostemmen KiwaWater Research, Stichting RIONED, STOWA enRIZAhunwaterketen-onderzoek afin
hetWaterKetenInnovatie Projecten(WarerKIPj.
Robuuste onderzoeksbehoe/ten zijn onderzoeksbehoeften
die mdrietotviertoekomstbeelden naarvorenkomen. Hoe
d'toekomst zichookontwikkelt, investeringenmdit
onderzoek zullengeenweggegooidgeld zijn.
Cruciale onderzoeksbehoe/ten zijn onderzoeksbehoe/ten die
inéénoftweetoekomstbeelden vancruciaal belang zijn.
Alsdeactiviteiten indewaterketendie indeze toekomstbeelden zijn beschreven,doorgang vinden, dan moet deze
kennisontwikkeld zijn.

