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1. Sfeerimpressie
Op 19 april vond de 2e Kennisdag Zoetwater plaats. Met ruim 65 deelnemers
was het een goed bezochte en geslaagde dag. De aanwezige deelnemers
kwamen van diverse organisaties (IenM, waterschappen, provincies,
kennisinstellingen, drinkwatersector, ingenieursbureaus). Dit zorgde voor een
breed scala aan kennis en input op deze Kennisdag
De doelstellingen voor de 2e Kennisdag Zoetwater luidden als volgt:
- het delen van kennis over generiek onderzoek en onderzoek in de regio
- nieuwe ideeën en contacten opdoen
- inzicht genereren in de samenhang van de lopende onderzoeken.

Sfeerimpressie (vervolg)
Om de doelstelling te behalen is een programma doorlopen. Allereerst namen
in het plenaire deel diverse sprekers het woord omtrent de samenhang van
lopende onderzoeken en onderzoeken met een integrerend karakter.
vervolgens zijn in 3 parallelle sessies verdiepende presentaties gegeven over
startende, lopende of afgeronde onderzoeken. Aansluitend heeft er een
‘kennismarkt’ plaatsgevonden waar 11 onderzoeken zijn gepresenteerd via
posterpresentaties. Deelnemers konden zich vrij bewegen door de zalen en in
ieder geval zes presentaties bijwonen. Tot slot is de dag afgesloten door een
terugblik op de dag en een vooruitblik op de aanstaande Kennisdag in
oktober 2016.
Reacties van de deelnemers over de Kennisdag waren grotendeels positief.
‘Het bruist’ zoals een van de deelnemers opmerkte. Het blijft echter wel
zoeken naar een optimale mix tussen inhoudelijk de diepte ingaan en
overzicht bieden. Over de samenhang tussen de onderzoeken is gezegd dat
deze wel iets duidelijker is geworden, maar tegelijkertijd ingewikkeld blijft.

2. Plenaire presentaties

Tom van der Wekken
Rijkswaterstaat

Samenhang lopend onderzoek

Onderzoek Deltaprogramma Zoetwater
• Kader en Samenhang voor de Kennisagenda
• Levert toe aan uitvoering Deltaplan Zoetwater,
Strategie 2.0 en Waterbeschikbaarheid
• Onderscheid en samenhang generiek en regionaal
onderzoek
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Samenhang kennisontwikkeling Zoetwater
Hydrologische en
economische effectiviteit
maatregelen:
• Klimaatpilots
• Lumbricus
• Slimmer doorspoelen
• Kennis van de bodem
• Natuur en Zoetwater
• Inzicht genereren in de
effecten van lokale
maatregelen op regionale
schaal
• Pilot Langsdammen Waal
• Joint Fact Finding POA

Hydrologisch model
instrumentarium:
• Doorontwikkeling
Nationaal Water Model

(Watersysteemkennis:
• Systeemanalyse
Rijnmaasmonding
• Integrale Studie
Waterveiligheid en
Peilbeheer
IJsselmeergebied
• Slim watermanagement
• Nadere analyse
zouttolerantie
landbouwgewassen

Economisch model
instrumentarium:
• Doorontwikkeling
economisch
instrumentarium
• Waterwijzer Landbouw
• Effectbepaling Landbouw
• Waterwijzer Natuur

Inzicht in de opgave

Adaptief
Deltamanagement:
• Indicatoren en
drempelwaarden
• Meten, Weten, Handelen
systematiek
• Operationalisering
zoetwaterdoelen
• Beslissingsondersteunen
d Informatieprofiel (BOI)

Governance:
• Procesontwerp
agendering financiering
en RO
• Governance vraagstukken
zoetwatervoorziening

Integratie:
Imprex
Droogtedeel

Inzicht in de effectiviteit van
maatregelen

Strategiebepaling en
Besluitvorming

Hoe verder?
• Actualiseren Kennisagenda (2017) met de opbrengst
van deze Kennisdag en oktober 2016
• Identificeren kennisleemten vanuit een gedeelde visie
op de samenhang
• Beoordelen voorstellen
• Programmeren Kennisvragen 2017 e.v.
• Rol voor regionale overleggen en Kernteam Zoetwater

Luc Absil
Provincie Zuid-Holland
Roadmap Joint Fact Finding

Roadmap
• JFF aanvoerroutes en alternatieven
– Vraag en aanbod zoetwater
– Ervaring 1e fase uitbreiding KWA
– Alternatief POA: effecten (+/-) op natuur, recreatie, landbouw,
beheeropgave , etc. binnen de regio West-Nederland
– Andere alternatieven

• Deltaprogramma Zoetwater
– Economische analyse zoetwatervoorziening
– Waterbeschikbaarheid, Slim Water Management
– Watersysteemanalyse
– Effecten (+/-) van POA buiten regio West-Nederland

• Overige
– Havenontwikkelingen
– Bodemdaling
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Economische onderbouwing
Deltares i.o.v. DP
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Economische analyse zoetwatervoorziening

vervolg?
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vervolg?
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Onderzoek zouttolerantie van gewassen en natuur
Effecten op bodemdaling
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Kenmerken
• Inzicht in onderzoeksvragen, context,
afhankelijkheden en tijdpad
• Gericht op onderbouwing besluitvorming
• Groeidocument, voortschrijdend inzicht, van grof
naar fijn
• Regio bewaakt zelf voortgang en zorgt voor
afstemming met DP Zoetwater

Bas de Jong
Rijkswaterstaat WVL

Kennisagenda Slim Watermanagement

SWM; wat is het?
• Beter benutten water(systeem); operationeel
waterbeheer
– Watertekort
– Wateroverlast
– Energie

• Doel SWM 2016-2021
– Concrete verbetermaatregelen (gekoppeld aan “beter benutten”)
– Outcome: minder watertekorten, minder wateroverlast, minder/duurzamer
energiegebruik, lagere energiekosten, …

Slim watermanagement

SWM; Organisatie
• “Onderzoek(landelijk)” in Deltaplan Zoetwater (1e
planperiode)
– Opdrachtgever DGRW, opdrachtnemer RWS mede namens waterschappen (afspraak in
BPZ)
– SWM is onderdeel van totale programmering Deltaplan ZW

• Programma SWM
– Coördinatieteam voor interne afstemming en sturing
– Lerend netwerk voor leren van elkaar
– 6 regio’s & generiek (regio overstijgend)

Slim watermanagement

SWM & waterbeschikbaarheid
• SWM
– Beter benutten water(systeem) in operationele waterbeheer
– Over beheergrenzen heen

• Waterbeschikbaarheid
– Informatie geven mbt waterbeschikbaarheid, afwegen (oa kosten & baten)
– Proces om tot afspraken te komen

• Wabes
– Brengt kwantitatief waterbeschikbaarheid in beeld (verschillende locaties)
– Kansen obv historische reeks (≠ operationeel waterbeheer)

• Samenhang
– Kennis, zoals watersysteem (systeemanalyse RMM, …), baten
– Waterbeschikbaarheid vormt “kader”, operationeel waterbeheer is gericht op dagelijkse invulling
daarvan

Slim watermanagement

Kennisagenda SWM; hoofdlijnen

Slim watermanagement

Kennisagenda SWM; thema’s
• Data
Hoe organiseer je de beschikbare data?
Hoe borg je de kwaliteit van data?
Hoe ga je om met veiligheidsaspecten?
Hoe presenteer je de beschikbare data?
Wat wordt nu gemonitord en wat missen we?

• Modellen en sturing (incl gebiedskennis)
Wat is juiste balans tussen nauwkeurigheid, detailniveau en rekentijd?
Welke modellen zijn er en hoe zorgen we ervoor dat die onderling communiceren?
Wat betekent meer (big) data voor modellen?
Wat betekenen (mogelijke) verbeterde meteo verwachtingen voor SWM?

• Governance (incl baten)
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe

bepalen we de baten van SWM-maatregelen?
weeg je baten tegen elkaar af?
om te gaan met verevening?
om te gaan met legitimiteitsvraagstuk?

Slim watermanagement

Resultaten
• Redeneerlijnen overlast & droogte (ARKNZK)
• Gezamenlijk informatiescherm(en) (2016)

Slim watermanagement

Pim Beerling
Kernteam Zoetwater
Waterbeschikbaarheid

Waterbeschikbaarheid: aanleiding
• Huidige afspraken weinig samenhangend en
transparant
• Informatie over de kans op watertekort nauwelijks
beschikbaar
• Er is een grens aan wat de overheid kan faciliteren.
Voldoende zoet water is geen vanzelfsprekendheid
• Onvoldoende transparant wat men van de overheid kan
verwachten, dit biedt geen goede basis voor
investeringen

Waterbeschikbaarheid: Doelen
• Handelingsperspectief door transparantie
• Optimalisatie: vergroten van de doelmatigheid en
duurzaamheid
• Zoetwaterbewustzijn en zuinig watergebruik
• Afstemming ruimtelijke ordening
• Voorkomen / uitstellen inzet verdringingsreeks

Tools
• Beslissingsondersteunende Informatie (BOI)
• Financiële procesversneller
• Analyse Ruimtelijk Instrumentarium

Maar past dit allemaal?
• Kan overal de gewenste hoeveelheid van voldoende
kwaliteit wel geleverd worden?
• Is de totale vraag van gebruikers niet groter dan het
aanbod?
• Waar verwachten we knelpunten?

Wat heb je nodig voor een antwoord?
• Landsdekkend beeld van vraag in de
regio en van gebruikers van het
hoofdwatersysteem.
• Waterbeschikbaarheid van het
hoofdwatersysteem
• Inzicht in kans op tekort per
sector/gebied.

Judith ter Maat
Deltares

Knelpuntenanalyse en Strategie

Verandering opgave? Nieuwe inzichten
(2015/2016)

Collaborative modelling: grote
betrokkenheid stakeholders

Collaboratief modelleren en plannen
voor DPZW

3. Verdiepende presentaties

Marnix van der Vat
Deltares
Imprex droogtedeel

Onderzoeksprogramma IMPREX
• IMPREX staat voor IMproving PRedictions and management of
hydrological Extremes
• EU Subsidieprogramma binnen HORIZON2020
• Omvang 8 mln euro, september 2015 - september 2019
• Deelnemende partijen
•
•

23 partijen afkomstig uit groot aantal Europese landen
Overheid, onderzoek en bedrijfsleven

• KNMI is trekker van het consortium

Doel:
• Het verbeteren van voorspellingen van meteorologische en
hydrologische extremen en hun impact én het ontwikkelen en
toepassen van concepten om de risico’s gerelateerd aan droogte
en hoogwater te kwantificeren en te beheersen

Opzet IMPREX droogtedeel
•
•
•
•

Ontwikkelen kwalitatieve en kwantitatieve tool
Case studie 1: Waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem
Case studie 2: Amsterdam-Rijnkanaal / Noordzeekanaal
Case studie 3: Hoog-Nederland (Berkel?)

• Case studie 2 & 3 samen met project Instrumentarium Afwegingen,
onderdeel Economie, van Kernteam Deltaprogramma Zoetwater
uitgevoerd door Deltares, LEI en een te werven marktpartij
• Instrumentarium Afwegingen richt zich vooral op de economische
waardering
• IMPREX richt zich vooral op hydrologie, statistiek, dosis-effect
relaties en ontwikkelen tools voor risicoanalyse

Afwegingsmethodiek en Risicobenadering

1.
2.
3.

Kans

Schade (€)

Risico (€)

Frequentie
watertekort
gebruiksfunctie

Economisch effect
(€)

Verwachtings
waarde (€)

Case NZK/ARK
• Wat is “falen” bij watertekort ?
(welke herhalingskansen, waar
interventies, “schade”)
• Waar liggen de systeemgrenzen

IMPREX
• Extra denkkracht
• Verbinding andere sporen

Case Berkel
Kennisvragen (voorlopig)
• Inzicht in nut en noodzaak waterinlaat
• Inzichten in kosten en baten
• Inzicht in alternatieven verminderen watertekort
Aandachtspunten
• Streven naar maximale toepasbaarheid voor soortgelijke
stroomgebieden
• Partners in de streek betrekken
• Objectief invulling geven aan concept waterbeschikbaarheid
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Proces case studies ARK/NZK en Berkel
2016
• Inventarisatie bestaande gegevens, modellen, kenjnis en rapporten
• 1e workshop (10 mei voor ARK/NZK)
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kwalitatieve risicoanalyse
Droogterisico’s
Beleidsvragen
Kennisvragen

Actieplan beantwoorden kennisvragen
Eerste kwantitatieve risicoanalyse met onzekerheidsanalyse
2e workshop (september/oktober) – bespreken resultaten
Verwerken reacties in analyse
3e workshop november – presentatie resultaten en bespreken
vervolg

Resultaat eind 2016
• Inschatting nauwkeurigheid waterbeschikbaarheid
hoofdwatersysteem
• Plan van Aanpak vervolg hoofdwatersysteem (nauwkeurigheid,
extremere gebeurtenissen, chloride en temperatuur)
• Eerste kwantitatieve risicoanalyses case studies ARK/NZK en Berkel
• Inclusief onzekerheidsanalyse
• Plan van aanpak voor vervolg om onzekerheid te reduceren
• Evaluatie generieke toepasbaarheid methodiek
In 2017 – 2019 wordt in IMPREX verder gewerkt aan de 3 case studies

Vragen en aandachtspunten
NZK/ARK is een gevoelige regio voor watertekorten, met onder andere
veengebieden en Boskoop. Eén van de vragen is waar de systeemgrenzen
liggen. Deze zijn anders dan bij wateroverschot. IMPREX zou een succes
worden voor NZK/ARK, wanneer het een gedeeld beeld gaat opleveren bij
betrokkenen over hoe wordt omgegaan met watertekort. Wat gaat er nou
precies fout als je een watertekort hebt? Deze vraag wordt nu op gevoel
beantwoord, maar het antwoord is niet scherp.
Bij de casus Berkel zijn er droogteproblemen in de zomer, zoals stilstaand
water in Zutphen en droge landbouwgronden. Vanuit de zaal werd
gesuggereerd ook de gemeente Zutphen te betrekken, vanwege de
problematiek met stilstaand water daar.

Pedja Zivojnovic
Havenbedrijf Rotterdam

Lessen uit MER verdieping Nieuwe Waterweg

Scope van de verdieping

Aanpak van het onderzoek

Samenvatting effecten verdieping NWW /
Botlek op verzilting in Rijn-Maas-Monding
-

Bij gemiddelde omstandigheden (Rijnafvoer 2300 m3/s) neemt het
zoutgehalte op het traject HvH – Schiedam toe, verder stroomopwaarts is
er geen effect
Bij lage afvoeren dringt de zouttong verder door op Nieuw Maas en
Noord, waardoor bijv. inlaatvenster bij Boerengat afneemt en de monding
van de HIJ eerder verzilt
Verzilting bij Krimpen a/d IJssel / HIJ leidt niet tot vaker inzetten van de
KWA, wel tot iets langere duur van inzet (ca. 5 dagen per keer)
Verzilting van de Lek zal, ook na verdieping, alleen optreden bij zeer
extreme lage afvoeren en is goed te mitigeren met gewijzigd beheer stuw
Hagestein
Doorkijk naar 2050 leidt niet tot andere conclusies t.a.v. het effect van de
verdieping, klimaatinvloeden blijven (verreweg) dominant
Samengevat in Beoordelingskader MER: focus op gebruiksfuncties

Mitigerende maatregelen
Mitigerende maatregelen uitwerken en implementeren voor:
1. Parksluizen – toename zoutlek
2. Boerengat – afname inlaatvenster
3. KWA - langere duur van inzet tgv verdieping (ca. 5 dagen
per keer)
– (NB toename van frequentie KWA is zeer beperkt: blijft orde
eens per 7/8 jaar)
– Daarnaast: vervolgonderzoek naar bronmaatregelen tegen
verzilting (splitsingsdam, pompschepen)

Lessen NWW
• Investeren in specialistische kennis (en proces!) loont: joint fact
finding
• Veel praktische systeemverbeteringen in zoetwaterbeheer mogelijk
(waterschappen!)
• Kennis over verzilting Rijn-Maas-Monding is nog onvolledig
(Haringvliet!)
• De wondere wereld van het zoetwater…: kan het iets
pragmatischer?

Vragen en aandachtspunten
Er is behoefte om op dit gebied pragmatischer te werken. De mening
wordt gedeeld dat er een mismatch is op bestuurlijk en ambtelijk
niveau. De bestuurlijke laag dient meer op afstand te opereren,
bestuurlijk moet men alleen in actie komen wanneer er op bestuurlijk
niveau daadwerkelijk besluiten gemaakt moeten worden.
Ook vroeg men zich af hoe de Port of Rotterdam zich zelf als
verantwoordelijke ziet voor de lange termijn effecten.
Verantwoordelijkheid is niet begrenst. Ze hebben monitoringsplicht en
hebben procesafspraken bij onvoorziene effecten. Ze stellen dat de
nazorg van groot belang is bij een verdiepingsproject van deze omvang.

Martine Olde Wolbers
Berenschot
Workshop Roadmapping

Impressie roadmap sessie
In de werksessie werd de gelegenheid geboden aan de zoetwaterregio’s
om voor de eigen regio een roadmap op te stellen voor de
kennisontwikkeling in de regio. Dit naar het voorbeeld van de Roadmap
West Nederland. In deze roadmap zijn de lopende kennistrajecten in de
tijd uitgezet, waarbij de onderlinge samenhang is weergegeven en waarbij
is aangegeven welke kennis de regio zelf verzamelt en welke kennis zij
‘aftapt’ uit generiek onderzoek dat bijvoorbeeld door Rijkswaterstaat of
Deltares wordt uitgevoerd.
Tijdens de werksessie bleek dat de regio’s meer behoefte hadden aan het
benoemen van wensen vanuit de regio aan lopend generiek onderzoek en
wensen ten aanzien van aanvullend onderzoek. Deze wensen zijn:
– Wensen vanuit de regio’s aan (lopend) onderzoek
– Wensen vanuit de regio voor Kennisspoor / aanvullend onderzoek

Wensen ten aanzien van aanvullend
onderzoek
Wensen vanuit de regio’s aan (lopend) onderzoek
• Lange termijn rivierafvoeren Maas- en Rijntakken: welke trajecten worden bekeken en
wanneer komen resultaten beschikbaar?
• Effectmodules: inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van maatregelen ten behoeve
van de onderbouwing van deze maatregelen.
– Economische schade op regionaal niveau (er zitten wel pilots in Imprex, maar dit is niet
land dekkend)
– Landbouw: economische schade op bedrijfsniveau (Waterwijzer Landbouw geeft alleen
inzicht in productieverliezen, niet in economische schade)
– Natuur.
Wensen vanuit de regio voor Kennisspoor / aanvullend onderzoek
• Wat is de waterkwaliteit van Rijn en Maas in tijden van droogte bij verschillende
klimaatscenario’s?
• Koppelen KRW aan zoetwaterbeschikbaarheid
• Gezamenlijk optrekken van rijk en regio, onder andere in knelpuntenanalyse
• Kennis en beleid is nu aan elkaar gekoppeld. De wens is om dit los te koppelen. De
Kennisagenda moet verder vooruit kijken. Het onderzoek Drempelwaarden en indicatoren
kijkt bv wel ver vooruit, maar het is de vraag of dit genoeg is.
• Kennis is versnipperd aanwezig. Meer aandacht voor het breed delen van kennis.

4. Impressie kennismarkt a.h.v.
posterpresentaties

Beslissings Ondersteunend
Informatieprofiel (Kernteam Zoetwater)

Toelichting (zie bijlagen voor de volledige poster)
BOI Zoetwater staat voor ‘Beslissingsondersteunende Informatie Zoetwater’
en heeft als doel partijen die betrokken zijn bij zoetwaterbeslissingen
handvaten te bieden in het beslissingsproces. Het gaat hierbij in eerste
instantie om maatregelen binnen het traject Waterbeschikbaarheid en voor
de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater. Deze maatregelen kunnen
zowel fysiek als beleidsmatig van aard zijn. BOI Zoetwater bestaat uit een
concreet
in
te
vullen
‘leidraad’
met
projectinformatie
en
beslissingsondersteunende informatie, en bevat een aantal processtappen
om te komen tot weloverwogen en transparante besluitvorming. Door de
verkregen beslisinformatie publieksvriendelijk te presenteren draagt BOI
Zoetwater bij aan de transparantie en het maken van legitieme afwegingen in
het Nederlandse waterbeheer. De leidraad BOI Zoetwater is géén
afwegingskader en levert dan ook geen panklare beslissing op; bestuurders
waarderen zelf de geleverde beslisinformatie en komen tot een bestuurlijke
afweging.

Verdamping Veluwe (KWR)

Toelichting (zie bijlagen voor de volledige poster)
In waterbalansstudies is de werkelijke verdamping vrijwel altijd de grootste
verliespost, en tevens de meest onzekere. Om de betwouwbaarheid van
metingen en modellen te vergroten doet KWR onderzoek, samen met vele
instanties (provincie, waterschap, WUR, KNMI, Stowa, Vitens, Eijkelkamp). In
de poster geven we puntsgewijs enkele onderzoekslijnen aan. We verwachten
uiteindelijk een accuraat en landsdekkend beeld van de werkelijke
verdamping te krijgen door metingen aan de grond te integreren met remote
sensing algoritmen en met hydrologische modellen. Gezien de gedeelde
belangen en de vereiste expertises, kan dit doel het best worden bereikt via
intensieve samenwerking tussen waterbeheerders en kennisinstituten.

Samenhang NHI met regionale
modellen (RWS)

Toelichting (zie bijlagen voor de volledige poster)
Waterbeheerders, waterbedrijven, kennisinstituten en marktpartijen werken
gezamenlijk aan het realiseren van de ambitie om te komen tot één
consistente, samenhangende, gemeenschappelijke hydrologische toolbox. De
toolbox gaat bestaan uit instrumenten waarmee in combinatie, op elk
gewenst schaalniveau, nationaal en regionaal, hydrologische modellen
gemaakt kunnen worden. Het bundelen van de hydrologische ervaring van
regionale en landelijke waterbeheerders gecombineerd met de expertise van
kennisinstituten en marktpartijen is een belangrijke pijler onder het
realiseren van de ambitie. De toolbox gaat bestaan uit een goed
georganiseerde centrale hydrologische database met bruikbare software en
tools die perfect op elkaar aansluiten. Naast de inhoudelijke voordelen is de
overtuiging dat samenwerking op het gebied van hydrologische modellering
ook de doelmatigheid ten goede komt, bijvoorbeeld omdat kennis en
informatie eenvoudiger is uit te wisselen en het beheer en onderhoud
gezamenlijk wordt opgepakt.

Regionale bijdrage aan zoetwateropgave
(Deltares)

Lumbricus (Waterschap Vechtstromen)

Toelichting (zie bijlagen voor de volledige poster)
Tijdens de presentatie is een toelichting op het programma Lumbricus
gegeven. Lumbricus is de Latijnse naam voor regenworm. De regenworm is de
naamgever van het programma, omdat deze symbool staat voor een
vruchtbare bodem. Dat is niet alleen goed voor landbouw en natuur, maar
een vruchtbare bodem houdt ook meer water vast. Daarnaast graaft de
regenworm gangen die het watervasthoudend vermogen versterken.
Binnen Lumbricus zijn er 4 deelprogramma’s: Bewuste Bodem, Wellend
Water, Boeiende Beekdalen en Goede Governance. Het unieke aan Lumbricus
is dat de innovatieve methoden en maatregelen geïntegreerd en in
samenhang worden toegepast. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van
proeftuinen.

Proeftuin Zoet Water (provincie Zeeland)

Richwaterworld (WUR/Alterra)

Toelichting (zie bijlagen voor de volledige poster)
In het recreatiepark Lingezegen (tussen Arnhem en Nijmegen) is een gebied
ingericht voor waterberging om Arnhem-Zuid te vrijwaren van wateroverlast
bij hevige neerslag. Het gebied kan echter tevens benut worden voor
vasthouden van water, om te gebruiken in tijden van grote droogte, wanneer
de Linge tijdelijk geen water kan inlaten uit het Pannerdens Kanaal. Door
gegevens uit meerdaagse weersverwachtingen en uit sensormetingen van
bodemvocht continu in te voeren in een regionaal grond- en
oppervlaktewatermodel krijgt de waterbeheerder alle informatie om de
waterberging optimaal te benutten voor zowel opvang van hoogwaterpieken
als voor het opbouwen van een watervoorraad. Op dit moment wordt nog
verkend of de waterberging ook benut kan worden als energiebuffer door het
introduceren van een kunstmatige dagelijkse getijdenwerking.

Spaarwater (Acacia Water)

Toelichting (zie bijlagen voor de volledige poster)
Spaarwater ontwikkelt en beproeft maatregelen voor het bestrijden van verzilting en het
zekerstellen van de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater. Het combineren van
technische haalbaarheid en economische rendabiliteit is hierbij leidend. Toepassing van de
verschillende maatregelen op meerdere locaties beoogt de volgende doelen:
•
Technische en economische toepasbaarheid van ondergrondse zoetwater opslag
•
Technische en economische toepasbaarheid van systeemgerichte drainage
•
Druppelirrigatie inzetten voor efficiënte beregening en precisciebemesting
•
Gebruik van de bodem en watercyclus voor de afbraak van ziektekiemen
•
Verminderen van de afvoer van ongewenste stoffen naar het oppervlaktewater
Na twee jaar onderzoek is door metingen en modellering bewezen dat het mogelijk is om
zelfvoorzienend te zijn. Daarnaast is door precisciebemesting en watergebruik een
meeropbrengst van 20% gerealiseerd voor pootaardappelen en een grotere bolmaat voor bollen.
Het is ook gelukt om de neerslaglens met 15 cm te verdikken. De economische haalbaarheid van
de systemen worden bepaald door de kosten en baten van de waterbeheerder en de agrarier
samen.
Voor komende twee jaar wordt onderzocht wat de effecten zijn van het Spaarwater systeem op
het volledig watersysteem, dus van perceel naar polder.

Systeemanalyse (Deltares)

Toelichting (zie bijlagen voor de volledige poster)
De studie Systeemanalyse Rijn-Maasmonding wordt uitgevoerd door Deltares
in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS-WVL). Het project is begonnen in 2015
en loopt tot eind 2017. Doel van de studie is de kennis en inzichten van
verzilting in het Rijn-Maasmondgebied en aangrenzende verziltings-gevoelige
delen van het hoofdwatersysteem te vergroten. Dit doen we langs 4
kennisvelden: systeemkennis, proceskennis, modellen en statistiek. Vanuit
een inventarisatie van de actuele beheervragen aan het begin van het jaar,
behoeften vanuit aanpalende projecten en kennishiaten opgemerkt in 2015,
bestuderen we in 2016 onder meer de sturende invloed van het Haringvliet
op de werking van het systeem en vertalen systeemkennis naar
verziltingsstatistiek.

Remote Sensing (STOWA)

Toelichting (zie bijlagen voor de volledige poster)
T.b.v. optimale sturing van watersystemen in natte en droge tijden is inzicht in de
bergingsmogelijkheden van bodem en oppervlaktewater van essentieel belang. Tot op
heden is voor zover bekend bij geen enkel waterschap of RWS-divisie een dergelijk
systeem operationeel. Technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren stellen
ons echter thans in staat om voor een relatief laag bedrag een dergelijk systeem te
ontwikkelen. Daarvoor dienen in eerste instantie (het systeem zal zich uiteindelijk in
de loop van de tijd verder ontwikkelen en verbeteren in termen van resolutie en
nauwkeurigheid) de volgende drie technologische innovaties te worden gekoppeld:
Nationale Regenradar (voor de neerslag-forcing van het systeem), werkelijke
verdamping data o.b.v. satelliet-observaties die worden ingewonnen door het SATWATER consortium en het Landelijk Hydrologisch Model (LHM). Door de datastromen
die via deze systemen worden gegenereerd te assimileren in b.v. een FEWS-omgeving
wordt de gewenste informatie over de bergingsmogelijkheden in bodem en indien
nodig ook oppervlaktewatersysteem relatief eenvoudig gegenereerd en vervolgens
gedistribueerd (naar b.v. websites, informatieschermen, smartphones). Eerder
onderzoek dat in STOWA-verband is uitgevoerd toont aan dat dit systeem
technologisch werkt. Onderzoek uitgevoerd in ESA-verband laat zien dat dit systeem
wenselijk wordt geacht door een groot deel van de waterschappen.

Onderzoek zeeklei (Zuiderzeeland)

