‘Slim Malen wordt de nieuwe standaard’
Waterschappen doen het al lang: gebruik maken van complexe datasystemen voor
het aansturen van stuwen en gemalen. Het project ‘Slim Malen’ zet hierin een volgende stap. Daarmee kunnen waterschappen ook een rol gaan spelen in de energietransitie. Het onderzoek en de pilots bevinden zich in een beslissende fase.
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Slim Malen & de Green Deal Energie
Slim Malen is een onderzoeksproject in het kader
van de Green Deal Energie uit 2016. Hierin hebben het Rijk en de waterschappen afgesproken
om in 2025 CO2-neutraal te werken.
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Wat zie ik?
Ecosysteemtoestanden
STOWA heeft onlangs een eerste aanzet gepresenteerd voor een beschrijving van ecosysteemtoestanden (EST’s) voor stilstaande wateren. De EST’s
zijn naast de sleutelfactoren belangrijke instrumenten voor inzicht in de ecologische toestand
van watersystemen.
Het doel van een watersysteemanalyse is inzicht te krijgen in de werking van het watersysteem. Dat gebeurt
door een analyse vanuit voorwaarden (systeemkenmerken
Het Gemaal Leemans bij Den Oever.

en processen: wat zou ik op basis daarvan moeten zien?)
te vergelijken met een analyse vanuit de toestand (wat zie
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Algoritmes en toolboxen

plaats aan de hand van de ecologische sleutelfactoren die

De rol van de computer bij het reguleren van de water-

STOWA heeft ontwikkeld. De analyse vanuit de toestand,

standen neemt alsmaar toe. De mensen die op de gema-

vindt plaats aan de hand van de nu gepresenteerde eco-

len werken, krijgen steeds meer te maken met ondoor-
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grondelijke beslissingen van algoritmes en toolboxen.
De Hart: ‘Wat nu nog door de gebiedsbeheerders wordt
bepaald, ligt straks helemaal bij de computer. Zij moeten
daar vertrouwen in krijgen. Waarom draait het gemaal,
terwijl ik hem nog niet aangezet zou hebben? Of de computer beslist om nog een uurtje te wachten, terwijl het
nu regent, omdat dan de energieprijzen lager zijn of het
pomptechnisch rendement hoger is.’
Dat Slim Malen een succes wordt, daarover bestaat voor
Ivo Pothof van Deltares geen twijfel: ‘Over een paar jaar

STOWA heeft in totaal 27 EST’s gedefinieerd. Deze zijn

passen alle waterschappen deze technologie toe. Nu is het

gegroepeerd in acht basale EST’s die voor veel toepassin-

nog innovatief en nieuw. Maar als straks de kinderziektes

gen voldoende zijn. Dat zijn: 1. troebel water met weinig

eruit zijn, wordt het de standaardoplossing.’

algen; 2. troebel water met groenalgen; 3. troebel water
met blauwalgen; 4. water met kroos; 5. water met drijf-

Meer weten?

bladplanten; 6. helder water zonder ondergedoken water-

Kijk op www.slimmalen.nl. Hier vindt u ook een verhelde-

planten; 7. helder water met woekerende ondergedoken

rende animatie over het project.

waterplanten; 8. helder water met gevarieerde ondergedoken waterplanten.
Meer weten? Bekijk STOWA rapport 2018-23.
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