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Als waterschap werken we voor iedereen in Zeeland. Van agrarische on-

dernemers tot kinderen die vies water van het schilderen door de wasbak 

spoelen. Iedereen mag verwachten dat we voortdurend ons best doen om 

ons werk nóg beter te doen, tegen een goed tarief. Daarom vragen we ons-

zelf steeds af of wat we doen, misschien slimmer en beter kan. Innovatie 

wordt geboren op de werkvloer. Daar waar je dingen doet, stel je jezelf de 

vraag: hoe kan het beter? Ik vind het daarom heel belangrijk om de doe-

laag, de ontwerp-laag, bij innovatieve projecten te betrekken. Een techniek 

kan nog zo slim zijn, het moet wel toe te passen zijn in de praktijk. Ik ben 

van oorsprong een “bouwer”. Vanuit die hoek heb ik altijd de ambitie om 

te innoveren, maar wel met de praktijk in mijn achterhoofd. Die achter-

grond geeft mij de drive om als bestuurder verantwoordelijk te zijn voor 

projecten op het gebied van innovatie en duurzaamheid. 

Met dit boekje laten we graag zien hoe we bij waterschap Scheldestromen 

innoveren. Dat doen we natuurlijk niet alleen. In veel projecten werken we 

samen met andere overheden, commerciële partijen en onderwijsinstellin-

gen. Het onderwijs is belangrijk voor ons en we trekken graag gezamenlijk 

op. Als innovatie-partners, maar ook als potentiële werkgever. Want studen-

ten van nu zijn de medewerkers van de toekomst. 

Ik hoop dat dit boekje collega’s bij het waterschap en andere overheden 

inspireert. En dat het onze eigen medewerkers trots maakt om bij het wa-

terschap te werken. Want trots mogen ze zijn. Ik ben het in elk geval zeker!

Gert van Kralingen, portefeuillehouder Innovatie

Voorwoord2

“Innovatie wordt geboren op de werkvloer”
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5Circulaire economie

Medewerker: Jo Nieuwlands

Zuiveringstechnoloog

Fase: in uitvoering

Phario bioplastics 

Van afvalstof naar grondstof

Het huidige rioolwaterzuiveringssysteem heeft als afvalproduct rioolslib. 

Door de bacteriën die daar in zitten te voeden met bepaalde vetzuren, 

zetten ze het rioolslib om in de stof PHA (PolyHydroxyAlkanoaten). Als je 

de PHA uit het rioolslib haalt, krijg je een zuivere stof waarmee je bioplas-

tic kunt maken. Op initiatief van waterschap Brabantse Delta nemen we 

deel aan de projectgroep die een pilot heeft gedaan. In deze pilot is 1 kilo 

bioplastic per week geproduceerd. PHA wordt nu ook op andere manieren 

gemaakt, maar met slib uit de rioolwaterzuiveringen zijn daar 40% min-

der grondstoffen voor nodig dan voor andere productieroutes. PHA dat nu 

geproduceerd wordt, is gemaakt van landbouwproducten en concurreert 

dus met de voedselketen. “Onze” PHA is afkomstig van een afvalstof en 

doet dat niet. De projectgroep heeft verschillende technieken en toepassin-

gen onderzocht van grondstoffen die nodig zijn in het proces. Ook hebben 

we gekeken naar de toepassingen voor het plastic. Het gebruik van PHA 

kan van grote invloed zijn op het recyclingproces dat we nu kennen. Het 

PHARIO-project is een samenwerkingsverband tussen verschillende wa-

terschappen, STOWA en een aantal marktpartijen. De (constante) kwaliteit 

van PHA hebben we bepaald in een pilotonderzoek op de rioolwaterzuive-

ringsinstallatie in Bath. Die kwaliteit bepaalt de marktwaarde van PHA en 

die informatie hebben we weer nodig voor de businesscase. Ook onderzoe-

ken we op welke schaal we PHA kunnen produceren. Dit doen we via een 

potentieonderzoek bij verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties. Verder 

werken we aan een ontwerp voor een demo-installatie om PHA te produ-

ceren. Wellicht kunnen we direct doorschakelen naar industriële schaal, 

maar dat is nog even afwachten.’
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Fase: haalbaarheid onderzoeken

Grassificatie 

Plastic maken van gras

Medewerker: Evert Swart

Organisatieadviseur duurzaamheid

‘Grassificatie is dat je van gras plastic maakt. De meeste plastics ont-

staan door aardolie te raffineren; te “ontleden”. Dat ontleden kun je ook 

met gras doen. Samen met natuurlijke harsen maak je dan composieten. 

Die zijn geschikt als houtvervanger; als hard materiaal. Denk maar aan 

de kunststofplanken die je in de bouwmarkt kunt halen. Omdat we als 

waterschap veel gras maaien, zijn we op zoek naar een duurzame bestem-

ming voor dat maaisel. Dat blijft nu achter op de plek waar we maaien. We 

hebben een “light” businesscase uitgewerkt. Die laat zien dat grassificatie 

prima past binnen de biobased economy en bedrijfseconomisch te verant-

woorden is. Nu zijn we via een internationaal verband met partners uit 

Nederland, België en Engeland aan het kijken of we via een subsidie de 

businesscase in de praktijk kunnen brengen. Momenteel onderzoeken we 

of de internationale samenwerking gaat lukken. Ook kijken we of we het 

eindproduct zelf kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om aanlegsteigers mee 

te bouwen. Het proces levert naast plastics ook eiwitten en suikers op. De 

suikers kunnen we kwijt in de waterzuivering, de eiwitten kunnen wellicht 

richting de farmaceutische industrie. Verder moeten we het maaien zelf 

verbeteren. Er komt nog veel zand mee, dat is niet handig. Ook het ecolo-

gische effect is belangrijk. Nu laten we het maaisel liggen. Wat gebeurt er 

met het ecosysteem als we het weghalen? Als we subsidie krijgen, werken 

we dat de komende drie jaar allemaal verder uit.’
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9Circulaire economie

Fase: Proef

Houtsnippers als brandstof voor biocentrale

Eerste CO2-neutrale waterschap in Nederland?

Het waterschap heeft 125.000 bomen.Die bomen gaan gemiddeld 40 jaar 

mee en dat betekent dat we elk jaar zo’n 3.000 bomen rooien. De stam 

gaat naar de meubelindustrie of de papierfabriek, het kleine hout eindigt 

als snippers. We hebben weinig zicht op wat aannemers met die snippers 

doen. Meestal eindigt het als compost. Als je snippers verbrandt en daar-

mee een biocentrale verwarmt, is het energetische rendement veel hoger. 

Op deze manier compenseert het ook het energieverbruik van ons wagen-

park en zo kunnen we al op korte termijn een CO2-neutrale organisatie 

worden. Daarmee zouden we het eerste CO2 neutrale waterschap in Ne-

derland zijn! Met een lokale biocentrale kun je bijvoorbeeld een zwembad 

verwarmen. In Brabant zit een grote biocentrale. We zouden graag binnen 

ons eigen werkgebied ook een centrale zien verschijnen voor onze biomas-

sa. Dat scheelt weer transport en zo houden we de cirkel zo klein mogelijk. 

Het is een beetje een kip en het ei-verhaal. Zeeland heeft nog geen bio-

centrales, dus eindigt het kleine hout meestal als compost. We hopen dat 

we dit kunnen doorbreken. Maar het is aan de markt om een dergelijke 

centrale aan te leggen. Zo weten we dat het Vrijburgbad dit momenteel 

overweegt. Doordat we zoveel bomen hebben, zijn we een stabiele leveran-

cier van biomassa en dat is aantrekkelijk voor bedrijven. We gaan nu de 

eerste stappen zetten en gesprekken voeren met de aannemers. Wij bepa-

len straks het einddoel van het kleine hout, maar zij moeten een afnemer 

vinden. Het is nog wel pionieren in Zeeland op dit gebied. Onze wens om 

de snippers als biomassa te gebruiken moet voor de aannemers geen ver-

velende voorwaarde zijn. Wel willen we als overheid de eerste stap zetten 

in dit proces om zo in Zeeland het gebruik van biomassa als verwarming 

te stimuleren.’

Medewerker: Bert-Paul de Kam

Beleidsmedewerker Groen
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Fase: in uitvoering

Medewerker: Jo Nieuwlands

Zuiveringstechnoloog

Energie & Grondstoffen fabriek 

Van 90% naar 135% energieneutraal

Momenteel verbouwen we de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Walcheren. 

‘Daar komt een energiefabriek bij. Door het slib dat ontstaat te vergisten, 

voorzien we al voor 90% in de energiebehoefte van de zuivering. Het biogas 

dat ontstaat tijdens de vergisting van slib, zetten we om in elektriciteit en 

warmte. Met de energiefabriek gaan we nog een stap verder. We zijn straks 

niet voor 90% energieneutraal, maar voor 135%. Dan gaan we dus energie 

terug leveren aan het net. Om dat doel te bereiken kijken we op verschil-

lende manieren naar de energie die we nu gebruiken. Zo vervangen we de 

gasmotoren voor exemplaren met meer rendement. Ook kijken we naar 

het gebruik van chemicaliën in het proces. Ook chemicaliën hebben een 

bepaalde energie-inhoud en als je minder chemicaliën gebruikt, bespaar je 

dus energie. Een derde belangrijke verandering is dat we de anammoxre-

actor toepassen. We gebruiken straks een proces dat minder zuurstof 

nodig heeft, en daardoor minder energie verbruikt. Een laatste belangrijke 

aanpassing in het proces, is hoe we fosfaat uit het slib halen. We hebben 

wereldwijd een tekort aan fosfaat, een belangrijke stof voor de voedselke-

ten. Als je fosfaat niet vastlegt, verstoort het bovendien de ontwatering. 

Normaal leggen we fosfaat vast met behulp van ijzer. Straks gebruiken 

we magnesium, dan krijg je struviet. Het fosfaat halen we eruit in de as 

van de slibverbranding. Dat gebeurt straks op grote schaal in Duinkerken 

door het Belgische bedrijf EcoPhos.’
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13Doelmatig

Fase: gerealiseerd

Medewerker: Frank Wessel

Teamleider kantonniers en opzichters

Wegenschouw app 

Centraal, digitaal overzicht weginspecties

‘Als waterschap is het onze taak om ervoor te zorgen dat de plattelandswe-

gen er veilig bij liggen. Daarom is het voor ons heel belangrijk om te weten 

wat de conditie van een weg is. Daar hebben we iets nieuws voor bedacht. 

Vroeger reden onze kantonniers één keer in de twee maanden alle wegen 

af via een logische route op papier. Als ze gaten of scheuren aantroffen, 

gaven ze dat aan op een papier. Dat papier bewaarde de opzichter op één 

van onze zes steunpunten in het buitengebied. Dat was een tijdrovend 

proces waarin we weinig overzicht hadden op het totale werkgebied. Nu 

heeft elke kantonnier een ipad met een app die we zelf ontwikkeld hebben. 

De kantonniers rijden nog steeds één keer in de twee maanden alle wegen 

langs, maar nu leggen ze slechte plekken in het wegdek direct vast met 

hun ipad. Bovendien registreren we nu digitaal -in één overzicht- welke 

wegen wanneer gecontroleerd zijn. De app laat via een spoor met puntjes 

zien waar gereden is. Zo kunnen we aantonen dat we aandacht hebben 

voor de veiligheid op onze wegen. Alles wat de kantonniers invoeren, komt 

in hetzelfde systeem te staan. Daarin kan ook iedereen zien wat er met 

een melding gebeurt. De afdeling Facilitair heeft de applicatie ontwikkeld, 

samen met team Geo. We werken er nu twee jaar mee en we zijn erg tevre-

den. We hebben op kantoor veel meer gevoel bij wat er buiten gebeurt.’
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Medewerker: Ignaas Bisdom

Teamleider Gegevensbeheer

Fase: in uitvoering

Remote sensing

Data waarnemen vanuit de lucht

‘Remote sensing zijn technieken waarbij het meetinstrument niet direct in 

contact komt met de voorwerpen die het meet. Het waterschap heeft heel 

Zeeland als beheergebied. Via satellietdata kun je heel efficiënt data inwin-

nen van een gebied in zijn geheel. Dat levert goed beeldmateriaal op om 

kaarten van te maken. Voor andere doeleinden is satellietdata te grof, daar-

om maken we ook gebruik van helikopters. Bijvoorbeeld om het verschil 

tussen zoet en zout watergebieden vast te leggen. Dat gebeurt met elektro-

magnetische straling. Een zoute ondergrond reageert anders op deze stra-

ling dan een zoute ondergrond. Verder maken we steeds meer gebruik van 

drones. Die kunnen met verschillende sensoren meten, bijvoorbeeld met 

infrarood apparatuur. Dat reageert op warmteverschillen. Met hoog water 

kan zeewater via de dijk in de sloot erachter terecht komen. Zeewater heeft 

een andere temperatuur dan het zoete water in de sloot. Met de drones 

hebben we getest of piping onder dijken te zien is met infrarood. Er zitten 

nog wat nadelen aan het gebruik van drones op dit moment. Zo is er veel 

wet- en regelgeving voor het gebruik ervan, onder andere met het oog op 

privacy. Ook moet de bestuurder een behoorlijk intensieve opleiding volgen 

om met een drone te mogen vliegen. Verder zijn er veel regels over de loca-

ties waar gevlogen mag worden en technisch gezien zijn de accu’s nog niet 

sterk genoeg. Die gaan ongeveer 20 minuten mee, dat moet sterker worden. 

We hebben veel contacten met andere waterschappen over het gebruik van 

drones. Want drones hebben de toekomst.’
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‘Een dijk bestaat meestal uit een zandkern met daarbovenop een kleilaag 

met gras. De dikte van die kleilaag kan voor een deel bepalen hoe veilig 

een dijk is. Normaal meten we met een grondboor hoe dik de kleilaag is. 

We kunnen niet overal boren, dus baseren we ons alleen maar op steek-

proeven. We konden nooit een meting doen van de hele dijk en daarom 

zijn we op zoek gegaan naar een andere methode. Zo kwamen we terecht 

bij de radar. Dit zendt radar, geluidsgolven, uit die de grond in gaan. 

Afhankelijk van wat het in de grond tegenkomt, stuurt het een bepaald 

signaal naar de radar terug. We weten dat er altijd eerst een kleilaag in de 

dijk zit en daaronder meestal zand. Als we dus een ander signaal ontvan-

gen, weten we dat daar iets anders zit. We hebben een bedrijf gevonden 

dat deze techniek gebruikt om kabels en leidingen in de grond op te spo-

ren. Zij hebben eerst in hun eigen werkveld onderzocht of het ook mogelijk 

was om de kleilaag in de bodem te meten. Voor hen was dat ook nieuw. 

Maar het blijkt prima te werken. De minimale kleidikte voor een dijk is 80 

centimeter, op dit moment zijn we aan het testen op een dijk waarvan we 

zeker weten dat er 1.40 meter klei ligt. Na de zomer weten we of we deze 

techniek verder gaan inzetten bij voorbereidingen van dijkversterkingen. 

Inmiddels heb ik al een interne lijst van projecten die ook interessant zijn 

voor deze techniek. Van archeologie tot het opsporen van drainages en 

onze eigen kabels en leidingen.’

Medewerker: Ilhame Oujamaa

Beleidsmedewerker afdeling Waterkeringen

Fase: proef

Grondradar 

Met geluidsgolven de kleilaag meten
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Medewerker: Jos Goossen

Beleidsmedewerker emissies

Medewerker: Jan van Kranenburg

Medewerker monitoring waterkwantiteit

‘Wij waren niet tevreden over de huidige monitoringstechnieken. Kanton-

niers lezen de peilschalen elke maand handmatig af. Dat is eigenlijk niet 

meer van deze tijd. De alternatieven die de markt biedt, zijn behoorlijk 

prijzig. Tot voor kort was meet- en regeltechniek het terrein van professio-

nele bedrijven. Maar dankzij internet kan iedereen heel makkelijk onder-

delen kopen op de vrije markt en zelf aan de slag gaan. En dat hebben we 

gedaan. We hebben over de hele wereld onderdelen besteld en zijn gaan 

knutselen. Het resultaat: de Multiflexmeter. Op dit moment ontwikkelen 

we de meter verder door om waterhoogtes te meten. Dat doen we samen 

met negen andere waterschappen. Maar er zijn nog veel meer toepassin-

gen denkbaar, want de meter is eenvoudig aan te passen aan de wensen 

van de gebruiker. Afhankelijk van het programma dat je erin zet en de 

sensor die je aansluit, kan de Multiflexmeter verschillende dingen doen. 

Het meten van het zoutgehalte bijvoorbeeld en grondwatermetingen.  De 

Multiflexmeter is volledig open source. Iedereen mag hem maken en het 

ontwerp verbeteren. Alle informatie die je nodig hebt, staat op www.multi-

flexmeter.nl. De ontwikkeling en productie doen we zoveel mogelijk via de 

MVO-gedachte (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). We werken 

nu dus veel samen met het onderwijs en straks met sociale werkplaatsen. 

Ook qua kosten is het interessant. De Multiflexmeter is niet duurder dan 

€ 150,-. Een laatste bijzonderheid is dat de meter in de toekomst kan 

communiceren via het Internet of Things: het internet-netwerk van de 

toekomst dat gegevens uitwisselt van allerlei objecten buiten.’

Fase: haalbaarheid onderzoeken

Multiflexmeter 

Eindeloze toepassingen voor flexibele meter
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‘De rioolgemalen van het waterschap stuurden we voorheen apart aan. De 

nieuwste update van ons besturingssysteem maakt het mogelijk om alle 

rioolgemalen centraal aan te sturen. Daardoor hebben we een overzicht 

van het hele werkgebied. We kunnen de capaciteit van onze gemalen, lei-

dingen en zuiveringen nu beter benutten. Als een gemaal een zware regen-

bui niet aan kan, stroomt verdund afvalwater in de sloten over. Dat is een 

normaal onderdeel van de werking van een riolering, maar ook verdund 

afvalwater vermindert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het nieuwe 

systeem vermindert de overloop naar de sloten aanzienlijk. We hebben 

het besturingsprogramma zo aangepast dat het de beschikbare bergings-, 

transport-, en zuiveringscapaciteit optimaal benut. Dat doen we door 

extra capaciteit toe te wijzen aan gebieden die dreigen over te lopen naar 

de sloten, terwijl er in andere gebieden nog ruimte is. Het systeem doet 

het uiteraard veel efficiënter, dan wanneer je dat handmatig moet doen 

voor 160 gemalen. Het meet elke vijf seconden de situaties bij alle gema-

len en schakelt direct als dat nodig is. We schatten in dat we ongeveer de 

helft minder afvalwater hoeven te laten overlopen, zonder dat we hoeven 

te investeren. Onze volgende stap is om samen met de gemeentes te on-

derzoeken of we ook koppelingen kunnen maken met hun systemen. Bij 

drie gemeentes doen we dat al, waarbij ook wordt gestuurd tijdens regen. 

Gezamenlijk kunnen we hierdoor onze systemen efficiënter benutten, de 

waterkwaliteit verbeteren en mogelijk zelfs investeringen voorkomen.’

Medewerker: Johannes Vijlbrief

Innovatiecoördinator

Fase: in uitvoering

Centrale aansturing vergroot capaciteit rioolgemaal 

Helft minder overloop door nieuw systeem
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‘Een fietsvonkpad is een fietspad waarin een soort glow in the dark-ma-

teriaal is verwerkt. Dat spul is in het asfalt geplakt en robuust genoeg 

om overheen te rijden. De vonken absorberen zonne-energie en geven het 

direct daarna af. Aannemer Sandee bedacht de vonkjes en benaderde 

ons om het op een waterschapsweg uit te proberen. We hebben een proef 

gedaan op een fietspad om het veiligheidsgevoel te vergroten voor scho-

lieren die in het donker naar school rijden. De vonkjes werken het best 

na een zonnige dag, maar de meeste behoefte aan licht is natuurlijk als 

het bewolkt of donker is. De vonken zijn bovendien geen verlichting, maar 

gloeien alleen. Fietsers die hun verlichting gebruiken, zien de vonken niet 

omdat de intensiteit van fietsverlichting sterker is dan de vonken. Fietsers 

zien de vonken graag aan de randen van een pad, maar die vervuilen snel 

door zand of gras. Uit onderzoek blijkt dat fietsers zich niet veiliger voelen 

op een fietsvonkpad. Maar we zien wel mogelijkheden voor andere toepas-

singen van vonkjes. Op wandelpaden bijvoorbeeld. Of op plekken waar je 

beter zonder verlichting kunt fietsen, zoals in een natuurgebied. Paviljoen-

houders vragen ons wel eens om de paden in duinen te verlichten. Dat 

doen we liever niet, maar vonken kunnen voor die paden een uitkomst 

bieden. Ik verwacht dat we de vonken over een jaar of vijf ook op de nor-

male fietspaden meer zien, want de aannemer ontwikkelt het materiaal 

verder door. Het is heel innovatief. Het heeft immers geen zonnecelletje of 

accu nodig. Genoeg mogelijkheden voor de toekomst!’

Medewerker: Kees Slabbekoorn

Beleidsmedewerker Wegen

Fase: proef

Fietsvonkpad

Glow in the dark-verlichting
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‘Bij veel dijken komt piping voor. Bij piping stroomt water onder de dijk 

door en neemt daarbij materiaal mee. Daardoor ontstaat er een tunnel of 

leemte onder de dijk. Dit gebeurt doordat het water aan de ene kant van 

de dijk hoger ligt dan aan de andere kant en daardoor ontstaan kwel-

stromen. Dat is op zich geen probleem, maar wel als het in die stroom 

gronddeeltjes meeneemt. Dat verzwakt namelijk de dijk. In gebieden met 

veel zandgronden, zoals Drenthe en Limburg, komt Podzol voor. Dat is een 

grondsoort die heel hard is en water bijna niet doorlaat. Het ligt bijvoor-

beeld op de bodem van beekjes. In een consortium vanuit de Universiteit 

van Amsterdam ontstond het idee om Podzol na te maken. Als dat lukt en 

je spuit die stof in op een plek waar piping voorkomt, maak je de bodem 

hard en voorkom je dat gronddeeltjes wegspoelen. De kunstmatig gepro-

duceerde Podzol, noemen we Soil Seal. Om piping te voorkomen, kopen we 

vaak land aan om de waterstroom te kunnen redigeren. Als we Soil Seal 

toepassen, hoeft dat niet meer. Dat scheelt veel tijd en geld. Er is een klei-

ne proef langs een rivier gedaan en die pakte goed uit. Wij zijn het eerste 

waterschap dat een proef wil doen in een omgeving met zout water. Als de 

proef slaagt, willen we Soil Seal gaan toepassen bij een dijkversterking. 

Het Hoog Water Beschermings Programma subsidieert zo’n dijkversterking 

dan met 100% in plaats van 90%, omdat we dan innovatieve maatregelen 

toepassen. Dan hoeven we die 10% van een dijkversterking niet meer zelf 

te betalen en dat maakt het natuurlijk nog aantrekkelijker.’ 

Medewerker: Robbert-Jan Lenselink

Technisch manager

Fase: proef

Soil Seal

Verhardende injectie voor de dijk
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‘We hebben verschillende gronddepots. Het berekenen van de hoeveel-

heid grond die er nog ligt, doen we door bij te houden hoeveel grond er is 

weggehaald en gebracht. Dat doen we door het bijhouden van het aantal 

vrachten of door het uitvoeren van landmetingen. Beide methoden zijn 

relatief grove manieren van meten die nogal eens leiden tot verschillende 

uitkomsten en discussies over de hoeveelheid. Op dit moment experimen-

teert een bedrijf met een techniek die veel nauwkeuriger is. Ze vliegen 

met een drone over de gronddepots. Onder de drone hangt een camera 

die heel snel en nauwkeurig foto’s maakt. Van die foto’s kunnen we een 

3D-model maken waarmee we  nauwkeurig volumes kunnen berekenen. 

Drones zijn voor meer toepassingen inzetbaar, maar de wetgeving is lastig. 

Zo moet het bevoegd gezag toestemming geven om ergens te vliegen. Dat 

geldt natuurlijk niet voor de gronddepots. Om een dronevlucht uit te voe-

ren moet je bovendien een intensieve opleiding volgen. Daarom is het voor 

het waterschap niet interessant om zelf met drones te vliegen. We kunnen 

beter gebruik maken van bedrijven die dit doen. Momenteel bekijken we 

wat de techniek voor ons kan betekenen. We letten vooral op de kosten; 

is het voordeliger dan onze oude manier van werken? In de loop van het 

jaar werken we een businesscase over dit onderwerp uit. Er zijn meer 

overheden en waterschappen die met drones werken. Rijkswaterschap 

en Provincie Zeeland gebruiken ze ook voor een aantal projecten. Er zijn 

heel veel toepassingen te verzinnen voor drones, zoals het uitvoeren van 

inspecties, maar wij richten ons voorlopig op het berekenen van de inhoud 

van gronddepots.’ 

Medewerker: Willem Rijn

Beleidsmedewerker GEO-informatie

Fase: proef

Drone volume gronddepots 

Snel en nauwkeurig meten
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29Doelmatig

‘Wij doen veel baggerprojecten. Helaas is het erg lastig om bagger te me-

ten. We hebben altijd discussies met de aannemer over de hoeveelheid 

bagger die ergens ligt. Dat is een bekend probleem, ook buiten Zeeland. 

Het meten van bagger is gevoelswerk. Je moet met een stok kunnen voe-

len wanneer de bagger overgaat in de bodem. Dat valt niet mee. Wanneer 

twee mensen meten op dezelfde plek, kan daar makkelijk 30 centimeter 

verschil in zitten. Ook een derde controlemeting biedt meestal geen uit-

komst, ook die wijkt te vaak af van eerdere metingen. We hebben dus 

behoefte aan een apparaat dat exact meet en het “gevoel” van een men-

senhand overbodig maakt. Als drie verschillende mensen hetzelfde meten, 

moet er drie keer hetzelfde uitkomen. We werken sinds 2014 aan de in-

telligente peilstok, ook wel Icone genoemd. Innovatiebureau Dotocean uit 

Brugge ontwikkelt deze peilstok. Een aantal waterschappen en een aantal 

adviesbureaus betalen mee aan de ontwikkeling ervan. De waterschappen 

en adviesbureaus denken mee vanuit de praktijk, het innovatiebureau 

vanuit de techniek; een mooie combinatie. De waterschappen testen de 

peilstok. De peilstok stelt de dikte van de baggerlaag vast door de weer-

stand te meten. Die weerstand is anders bij bagger dan bij de onderliggen-

de bodem. We hebben al een aantal proefexemplaren gehad. Momenteel 

wachten we op een exemplaar waarvan we verwachten dat het voldoet aan 

onze eisen. Maar het blijft een proefexemplaar, dus zeker weten doen we 

het nog niet. Het zou in elk geval een eind maken aan een hoop discussies 

tussen waterschappen en aannemers.’

Fase: proef

Medewerker: Jacco van Iwaarden

Projectmanager afdeling Water

Intelligente peilstok 

Nauwkeurig de hoeveelheid bagger meten



30 Doelmatig

‘Om te bepalen hoe diep de waterbodem ligt of hoeveel slib er ligt voeren 

landmeters handmatig profielmetingen uit. Een tijdrovende en lastige klus 

die bovendien niet altijd even nauwkeurig en betrouwbaar is. Momenteel 

bekijken we de mogelijkheden om te meten met een soort “radiografisch 

bestuurbare” peilboot. De boot bevat slimme apparatuur die de water-

bodem in beeld brengt. Ideaal voor kreken en waterlopen. Met de boot 

hoeven landmeters alleen nog maar vanaf de kant de peilboot met een 

afstandsbediening heen en weer te laten varen om de juiste gegevens te 

verzamelen. Het vak van landmeter is aan het verschuiven door alle nieu-

we technieken. Ze gaan gelukkig graag met hun tijd mee en vinden de 

ontwikkelingen op het gebied van drones en dit soort nieuwe technieken 

erg interessant. Eigenlijk lijkt het meten met de boot wel op het meten 

met een drone. Gelukkig zit aan het meten met boten minder restricties 

dan aan het meten met drones. Er zitten vooral voordelen aan de boot. De 

multibeam in de boot levert een compleet 3D model van de waterpartij. 

Een landmeter meet alleen de dwarsdoorsnede. Bovendien werkt de boot 

veel sneller en de resultaten zijn betrouwbaarder. Waterschap Brabantse 

Delta heeft al een dergelijke boot aangeschaft. Ze hebben aangeboden om 

in Zeeland een proef te doen. Die proef gaan we in de loop van het jaar 

uitvoeren. Momenteel bekijken we wat er nog meer mogelijk is met deze 

techniek. Het zou mooi zijn als het ook de slibdiktes kan meten. De proef 

gaat dat uitwijzen.’ 

Fase: proef

Medewerker: Willem Rijn

Beleidsmedewerker GEO-informatie

Dronepeilboot voor slibmetingen 

3D-beeld onder water
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33Doelmatig

‘Voor het inwinnen van grootschalig kaartmateriaal, gebruikten wij nor-

maal gesproken de traditionele landmeter. Landmetingen zijn behoorlijk 

arbeidsintensief. Daarom onderzoeken we ook andere technieken. Mo-

menteel bekijken we de mogelijkheden van digitale fotogrammetrie. Deze 

techniek maakt gebruik van luchtfoto’s. Dat is op zich geen nieuwe tech-

niek, maar met digitale fotogrammetrie kunnen we 3D-kaarten maken 

vanachter de computer. Doordat je met een 3D-bril diepte kunt zien, kun 

je een gebied heel gedetailleerd in kaart brengen. Deze techniek wordt al 

veel gebruikt en ook in Zeeland werken twee gemeentes er al mee. Voor 

het waterschap is het nieuw. We hebben het systeem nu twee maanden 

in huis gehad om te beoordelen of het iets voor ons is. We bekijken nu het 

resultaat: kunnen we alle informatie eruit halen die we nodig hebben? 

We denken erover om in het kader van het beheer van de Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (BGT) samenwerking te zoeken met de 13 ge-

meenten en de Provincie. BGT is open data die voor iedereen toegankelijk 

is. Als waterschap zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het actueel 

houden van deze basisregistratie. Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste 

registratie van onze eigen objecten. Zo hebben de gemeentes en de Provin-

cie de verantwoordelijkheid voor hun gebieden. We zouden allemaal baat 

kunnen hebben bij deze nieuwe techniek. Wellicht kunnen we het geza-

menlijk aanschaffen.’

Medewerker: Willem Rijn

Beleidsmedewerker GEO-informatie

Fase: haalbaarheid onderzoeken

Digitale fotogrammetrie actualisatie van geodata 

3D-kaart vanuit de lucht



34 Doelmatig

‘Om goed zicht te houden op onze zoetwatervoorraad, is het belangrijk 

regelmatig te meten. Voorheen gebruikten we informatie uit verschillende 

puntmetingen om een kaart te maken van ons hele beheergebied. Dat was 

een verzameling van momentopnames, waarbij met behulp van rekenmo-

dellen wel een gefundeerde zoet-zoutverdeling berekend werd. Nu hebben 

we voor heel Zeeland in één keer een meting kunnen doen met helikopters 

waar een meetinstrument in de vorm van een sigaar onder hangt. Die 

sigaar stuurt een elektromagnetisch veld naar de aarde. Zout water in de 

ondergrond reageert anders op die straling dan zoet water. De sigaar meet 

40 meter boven de grond om de vier meter en kan bij zoet water wel tot 

200 meter diepte meten. De Duitse geologische dienst heeft zo’n meetin-

strument. Zij hebben de meting uitgevoerd in samenwerking met Delta-

res en TNO. Een meting is bijzonder kostbaar, zo’n 1,5 miljoen euro. De 

zoet-zoutkartering is uitgevoerd in opdracht van Provincie Zeeland, met 

financiële steun van het Deltafonds, Evides, Rijkswaterstaat Zee&Delta, 

Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie, 

Waterschap Scheldestromen en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworgani-

satie. Om effecten van ingrepen in het watersysteem te monitoren, blijven 

we lokaal ook puntmetingen doen. Die zijn op het specifieke punt waar je 

meet nauwkeuriger. De gebiedsdekkende kaart geeft een veel beter over-

zicht, maar wel in grovere resolutie. Voorheen deden we veel aannames 

over gebieden die we niet gemeten hadden. Nu weten we veel beter wat de 

situatie op die plekken is. Het is voor het eerst dat we echt een gebieds-

dekkende zoet-zoutkaart hebben, die in één keer is gemeten.’ De kaart is 

te zien via www.scheldestromen.nl/zoetzout

Fase: gerealiseerd

Medewerker: Desirée Uitdewilligen

Beleidsmedewerker/hydroloog

Zoet-zoutwaterkaart 

Gebiedsdekkende meting dankzij sigaar
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37Duurzame energietransitie

‘We kennen steeds meer technieken om duurzaam energie op te wekken. 

Denk aan wind- en zonne-energie. De grote uitdaging voor de komende 

tijd is om die opgewekte energie op te slaan, zodat we het kunnen gebrui-

ken op een later moment. De blauwe batterij kan in die behoefte voorzien. 

Het principe van de blauwe batterij is als volgt: als je zoet- en zout water 

bij elkaar brengt, ontstaat er brakwater. Bij dat proces komt energie vrij. 

Die energie kun je er met een osmose-installatie uithalen. Als je brakwater 

gaat scheiden, kost dat energie. In de zomer heb je veel zonlicht en dus 

veel energie. En je hebt dan weinig zoet water omdat het weinig regent. 

Met de energie die je opwekt, kun je dus brakwater scheiden, zodat je in 

je zoetwaterbehoefte kunt voorzien. In de winter is er veel zoet water door 

de regen en weinig energie van zonnepanelen. Door het zoete water om te 

zetten naar brakwater, wek je weer energie op. Het brakke water kun je 

in de zomer weer gebruiken om zoet water van te maken. Je gebruikt het 

water dus als “blauwe batterij”. Er zijn plannen om in Kapelle een energie 

neutrale wijk te bouwen. Langs de wijk ligt een landbouwleiding, ook zijn 

er oude kreekruggen waarin zoet water zit. Allerlei natuurlijke en kunst-

matige elementen die voor een blauwe batterij gebruikt kunnen worden. 

Momenteel denken we mee in de mogelijkheden voor een blauwe batterij 

in Kapelle.’ 

Fase: idee verkennen

Medewerker: Evert Swart

Organisatieadviseur duurzaamheid

Blauwe batterij

Opslaan van zonne-energie



38 Duurzame energietransitie

‘Onder de noemer “Zon op Dijk” verkennen we momenteel het idee om 

zonnepanelen op dijken te plaatsen. Dijken gaan in de eerste plaats na-

tuurlijk over waterveiligheid. Daar ga je niet mee sollen omdat je energie 

wilt opwekken. Als we zonnepanelen op een dijk plaatsen, moet het de dijk 

echt sterker maken. Die moet beter zijn mét zonnepanelen, dan zonder. 

Bij andere projecten, zoals Zon op Water, hebben we vooral aandacht voor 

de techniek en minder voor de ondergrond waarop de panelen liggen. Bij 

een dijk zien we dat dus anders. Wat een mogelijkheid is voor Zon op Dijk, 

is dat je zonnepanelen voorziet van een loepje. Het water loopt via de dijk 

omhoog. De zonnepanelen zorgen ervoor dat het water aan het eind van de 

dijk in een loepje over zichzelf terugloopt en in het water valt. Dat kan niet 

met een grasmat, maar wel met een zonnepaneel. Er zijn meerdere water-

schappen die hierover nadenken. Momenteel werken we aan een consor-

tium dat in staat is om dit idee in de praktijk te brengen. Ook zoeken we 

een geschikte proeflocatie, we hebben meerdere locaties nodig om te kun-

nen toetsen. Zeeland is een heel geschikte locatie met de vele zonuren en 

dijken. Voor Zon op Dijk heb je meer techniek nodig dan bij Zon op Water. 

Daarom zoeken we een stevige, technische partij. Vanuit het consortium 

Zon op Water hebben we goede contacten opgedaan. Van daaruit denken 

we nu verder.’

Fase: idee verkennen

Medewerker: Evert Swart

Organisatieadviseur duurzaamheid

Zon op dijk 

Sterkere dijken met zonnepanelen



39



40



41Duurzame energietransitie

‘Het wagenpark van het waterschap bestaat uit 190 voertuigen: auto’s, 

kleine bestelbusjes en vrachtauto’s. Om die rijdend te houden, hebben we 

veel brandstof nodig. We hebben onderzocht of we bij een nieuwe aanbe-

steding voor het wagenpark iets kunnen opnemen over het rijden met al-

ternatieve, duurzame brandstoffen. Denk aan elektrisch rijden of rijden op 

biogas. Ecofys heeft voor ons een scan uitgevoerd om de mogelijkheden in 

kaart te brengen. Daarvoor gebruikten ze ons rit-registratiesysteem. Dat 

geeft exact aan hoe lang we met een auto rijden, maar ook hoe lang die 

stilstaat. Dat laatste is belangrijk om te weten als je elektrisch wilt gaan 

rijden. Dan heb je tijd nodig om de auto op te laden. Uit de scan blijkt 

dat we te weinig kilometers maken om elektrisch te gaan rijden. Voor een 

calamiteitenorganisatie als de onze, is het bovendien belangrijk dat we elk 

moment gebruik kunnen maken van onze voertuigen. Dan kunnen we niet 

wachten tot een voertuig opgeladen is. Biogas -groen gas- kwam wel als 

mogelijkheid voor alle dienstauto’s en kleine bestelauto’s uit de scan. We 

zouden onze CO2-uitstoot met 50% kunnen verminderen als deze voer-

tuigen op biogas gaan rijden. Bovendien zou dit kostenneutraal kunnen. 

Nadeel van biogas is dat er maar twee punten in Zeeland zijn waar je kunt 

tanken. Technisch gezien zijn er zeker mogelijkheden om ons wagenpark 

te verduurzamen, maar de praktijk is er nog net niet klaar voor. De ont-

wikkelingen op dit gebied gaan razendsnel, dus ik verwacht dat bij de 

volgende aanbestedingsronde de beslissing zo maar anders uit kan vallen 

ten voordele van het milieu.’

Fase: gerealiseerd

Medewerker: Paul van Hercules

Teamleider facilitaire dienstverlening

Wagenparkscan 

Onderzoek mogelijkheden verduurzamen wagenpark



42 Duurzame energietransitie

‘Het Rijk en de Unie van Waterschappen sloten vorig jaar de “Green Deal”. 

Daarmee tekenden we voor het streven naar energieneutraal werken en 

meer duurzame energieopwekking zoals met biogas, windenergie, zon-

ne-energie en waterkracht. Waterschap Scheldestromen is op verschillende 

niveaus goed bezig met de Green Deal. Daarbij hoort ook een verkenning 

van de mogelijkheden van windmolens op onze eigen terreinen. We willen 

40% van onze energie zelf opwekken. Dat gaat lukken vanuit de energiefa-

brieken op onze waterzuiveringen en de energetische verwaarding van hou-

tige biomassa uit onze rooibestekken. Maar wellicht kan windenergie ook 

een deel leveren. We hebben daarom een visie ontwikkeld over windenergie. 

Wat voor rol wil het waterschap spelen op het gebied van windenergie? Vei-

ligheid staat voorop, dus kun je wel een windmolen op een dijk plaatsen? 

Als je de hele Westerscheldedijk vol met windmolens zet, hoeven we geen 

belasting meer te heffen. Dat betekent wel wat voor de organisatie. En wat 

betekent het voor onze kerntaken als we zelf windmolens bouwen? Mensen 

protesteren tegen de komst van windmolens en dan protesteren ze straks 

misschien tegen het waterschap. Willen we dat wel? Al dat soort vragen 

zijn met verschillende collega’s en bestuurders besproken. Die interne ver-

kenning is rond. We kiezen voor een scenario waarin we meedenken, maar 

niet zelf aanjagen. Marktpartijen kunnen de risico’s veel beter inschatten, 

wij hebben die kennis niet in huis. We kiezen dus voor een faciliterende rol, 

maar kijken wel waar kansen liggen en wachten niet af tot we benaderd 

worden. Wij kennen ons werkgebied immers het best.’

Fase: idee verkennen

Medewerker: Evert Swart

Organisatieadviseur duurzaamheid

Windenergie op eigen terreinen 

Op zoek naar kansen
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45Duurzame energietransitie

‘Om de afspraken van het Klimaatakkoord in Parijs te halen moeten we 

zoveel mogelijk overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame ener-

giebronnen. Om dat doel te bereiken, is het nodig om op zoek te gaan naar 

meer mogelijkheden om op grote schaal zonnepanelen te plaatsen. Dat zou 

kunnen door zonneweides aan te leggen, maar dan concurreer je met de 

voedselketen en dat willen we niet. Andere mogelijkheden zijn het plaat-

sen van panelen op het water met drijvers. Momenteel onderzoeken we die 

mogelijkheid in een consortium van een aantal waterschappen, Rijkswater-

staat, Provincies, een aantal producenten van zonnepanelen op water, ener-

giebedrijven en onderzoeksinstellingen. In totaal zijn dit zo’n 20 partijen die 

allemaal een stukje van de puzzel hebben. Zon op water brengt uiteraard 

een aantal vraagstukken met zich mee. Wat is het ecologische effect onder 

water en heb je straks bijvoorbeeld last van een broedende meeuwenkolo-

nie? En hoe voorkom je landschapsvervuiling? Als we zon op water kunnen 

toepassen tussen gebieden met windturbines, kunnen we wellicht gebruik 

maken van leidingen die er al liggen. Er komt een proeflocatie op de Maas-

vlakte op een oud baggerdepot. Daar plaatsen verschillende bedrijven vijf 

soorten installaties. Als de proef een succes is, zien we mogelijkheden voor 

ons eigen werkgebied die we verder kunnen verkennen.’

Fase: haalbaarheid onderzoeken

Medewerker: Evert Swart

Organisatieadviseur duurzaamheid

Zon op water 

Drijvende zonnepanelen



Wagenparkscan

46 Energiebesparing

Contact: Willem Rijn

Projectleider GEO

Fase: in onderzoek

‘Voor de rioolwaterzuivering Walcheren, wilden we graag een struvietreactor, 

zoals op de zuiveringsinstallatie Terneuzen. Die legt namelijk fosfaat in het 

slib vast en zorgt ervoor dat de ontwatering van het afgevoerde slib hoger 

is. Het bevat dan minder water. Je vervoert dus minder water en meer slib 

met een vrachtwagen naar de slibverbranding. Dat betekent dat er minder 

transport nodig is, en dat is natuurlijk beter voor het milieu. We hebben 

wereldwijd een tekort aan fosfaat, een belangrijke stof voor de voedselketen 

en daarom halen we fosfaat graag uit het slib. Als je fosfaat niet vastlegt, 

verstoort het bovendien de ontwatering. Slib dat vrijkomt tijdens de zuive-

ring van afvalwater, gaat de gistingstank in. Normaal voegen we dan ijzer-

zout toe, maar dat doen we nu niet meer om de hoeveelheid chemicaliën 

te verminderen. We voegden ijzerzout toe om sulfide vast te leggen. Sulfide 

is bekend van de rotte eierenlucht en het is schadelijk voor de gasmotoren 

die we in de zuivering gebruiken. Het toevoegen van ijzerzout vervangen we 

nu door een biogaswasser. Dat is een filter waarop bacteriën groeien. In de 

biogaswasser vermengen we het biogas met een beetje lucht, waardoor de 

bacteriën het biogas kunnen zuiveren van sulfiden. Ontzwavelen noemen 

we dat. Het oude proces was heel kostbaar en leverde bovendien extra slib 

op. Met de biogaswasser kunnen we gasvormige sulfiden op een biologische 

manier omzetten naar zwavel als vaste stof. ’

Fase: gerealiseerd

Medewerker: Marc Augustijn

Innovatietechnoloog

Struvietreactor en biologische biogasreiniging 

Minder slib, meer fosfaat
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49Energiebesparing

‘Rioolgemalen zijn gemaakt om regen te verwerken. Daarom draaien ze bij 

droog weer maar een deel van de tijd. Op één persleiding, de buis die het 

water naar de zuivering brengt, zitten soms meerdere pompen aangesloten. 

Als de pompen tegelijkertijd draaien met droog weer, kost dat net zoveel 

energie als wanneer het regent. Dat is niet nodig. Het is qua energiever-

bruik het meest gunstig om de pompen om de beurt te laten draaien. Het 

water komt dan gelijkmatig binnen bij de zuivering en de persleiding wordt 

efficiënter gebruikt. De rioolgemalen stuurden we voorheen allemaal apart 

aan. De pompen gingen draaien als het water in de kelder een bepaalde 

hoogte bereikte. Als verschillende kelders die hoogte bereikten, gingen de 

pompen allemaal tegelijk werken, of ze stonden allemaal stil. De nieuwste 

update van het besturingssysteem maakt het mogelijk dat we de pompen 

met droog weer om de beurt laten draaien. Hierdoor besparen we zo’n 10% 

aan energie op droge dagen. Het nieuwe besturingssysteem heeft veel moge-

lijkheden, maar je moet als waterschap die mogelijkheden wel zelf benutten. 

Het is veel werk om het systeem te programmeren, daar lopen we in voorop 

Kenmerkend voor ons waterschap is dat we met weinig complexiteit toch 

veel resultaat halen met dit systeem. Wij maken bijvoorbeeld geen gebruik 

van automatische verwerking van weervoorspellingen. Toch behalen wij re-

sultaten die vergelijkbaar zijn met die van veel geavanceerdere besturings-

systemen die bij sommige andere waterschappen worden gebruikt.’

Fase: gerealiseerd

Medewerker: Johannes Vijlbrief

Innovatiecoördinator

Centrale aansturing rioolgemalen tijdens droog weer 

Energiebesparing door anders programmeren



50 Energiebesparing

‘Elk poldergemaal heeft zijn eigen aansturingssysteem. Het past zich aan 

bij meer of minder wateraanvoer. Dat voorkomt wateroverlast en verdro-

ging. Pompen bij laag water kost minder energie dan bij hoog water. Het 

is dus gunstig om je gemaal daarop aan te passen. Voorheen had een 

gemaal vaste instellingen, die niet keken naar het getij of de weersom-

standigheden. Bij zeer droog of zeer nat weer pasten we wel handmatig de 

instellingen aan. Met het nieuwe besturingssysteem kunnen we niet alleen 

automatisch inspelen op hoog- en laagwater, maar ook op de weersom-

standigheden. Dit levert zowel energiebesparing als een betere waterafvoer 

op. Daarnaast is het goed voor de vismigratie en gaat het verzilting en 

verdroging van de bodem tegen. De gemalen draaien nu bijna alleen nog 

maar met laag water. Met nat weer pompen ze het water nog wat dieper 

weg.  Elk gemaal heeft nog steeds een eigen computer die regelt wat er ge-

beurt. We kunnen in bijzondere gevallen wel gebruik maken van gebieds-

regelingen of handmatig op afstand ingrijpen, maar dat is voor deze rege-

ling niet nodig. Zo’n 40% van het energieverbruik van het waterschap is 

voor de poldergemalen. Voor de poldergemalen die op getijdenwater lozen 

besparen we nu zo’n 15-25%. Goed voor een miljoen kilowattuur energie 

per jaar. Dat is genoeg om ruim 330 huishoudens van energie te voorzien. 

Er zijn waterschappen die ook weersvoorspellingen en modelberekeningen 

hebben opgenomen in de aansturing van de poldergemalen. Dat is veel 

complexer dan wat wij doen. Wij halen een vergelijkbaar resultaat met 

simpelere aanpassingen in het besturingssysteem.’

Fase: gerealiseerd

Medewerker: Johannes Vijlbrief

Innovatiecoördinator

Adaptieve regeling poldergemalen 

Slimmer pompen met hetzelfde gemaal
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Wagenparkscan

53Energiebesparing

Contact: Willem Rijn

Projectleider GEO

Fase: in onderzoek

‘Neredatechnologie is een nieuwe zuiveringstechniek die is ontwikkeld 

door de TU Delft. In een zuiveringsinstallatie zitten bepaalde bacteriën. In 

een normale zuiveringsinstallatie vormen deze vlokken. Met behulp van 

zuurstof in de beluchtingstank breken ze organische stoffen in het afval-

water af. In een nabezinktank bezinken de bacterievlokken en halen we de 

vlokken er weer uit. Met Neredatechnologie is de nabezinktank niet meer 

nodig en daardoor besparen we enorm op energiekosten en op bouwkos-

ten. We hoeven immers geen nabezinktank te bouwen. De korrel zuivert 

net zo goed als de vlokken, maar bezinkt veel sneller. Daardoor kan het 

zuiveren en bezinken in dezelfde ruimte plaatsvinden. Zodra de korrels 

bezonken zijn, halen we de vlokken die toch nog ontstaan eruit. Via de 

sliblijn dikken we de vlokken verder in voor de verdere slibverwerking. 

Na het bezinken doen de korrels opnieuw mee in het zuiveringsproces. Ze 

krijgen dus steeds nieuw afvalwater om af te breken. Deze techniek gaan 

we toepassen in de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Breskens. 

Omdat er geen nabezinktank nodig is, bouw je een ander soort installatie. 

Je kunt de techniek dus alleen toepassen bij nieuwbouw. Het idee komt 

vanuit de TU Delft, zij hebben het in samenwerking met een adviesbureau 

verder uitgewerkt. Nu kunnen waterschappen en andere partijen het gaan 

toepassen. Er zijn nog maar een paar Nereda-installaties in Nederland, wij 

zijn de eerste in Zeeland.’

Fase: gerealiseerd

Medewerker: Marc Augustijn

innovatietechnoloog

Neredatechnologie

Nabezinktank overbodig door korrels
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‘Tijdens het zuiveringsproces blazen we lucht in, zodat de bacteriën af-

valstoffen kunnen afbreken. Het inblazen van lucht kost heel erg veel 

energie. Voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Walcheren kiezen we 

daarom voor een anammoxreactor. Zo’n reactor zet ammonium om in 

onschadelijk stikstofgas. Stikstofgas verdwijnt in de lucht. Voor het proces 

wordt gebruik gemaakt van een speciale bacterie. Met de anammoxreactor 

hebben we geen chemicaliën meer nodig en hoeven we veel minder zuur-

stof in te blazen; dat bespaart een hoop energie. Voorlopig krijgt alleen de 

zuivering op Walcheren zo’n reactor. Er is namelijk een bepaalde schaal-

grootte nodig, een gistingsinstallatie en er moet ontwatering plaatsvinden. 

Het gaat namelijk alleen om de behandeling van het geconcentreerde 

water uit de slibontwatering. Het afvalwater moet bovendien een tempera-

tuur hebben van 35 graden. De installatie op Walcheren voldoet aan al die 

eisen. De zuiveringen in Terneuzen en in Kapelle hebben ook een gistings-

installatie en een warme afvalwaterstroom, maar zijn niet groot genoeg om 

de investering eruit te halen. De Walcherse installatie ronden we dit jaar 

af, dus dan gaan we draaien. De anammoxreactor is een beproefd con-

cept, er is al veel ervaring opgedaan bij andere locaties in Nederland. In 

Zeeland zijn we de eerste. Opvallend aan het proces is, dat het bacterieslib 

niet bruin is, maar rood. Dat komt doordat we veel minder verschillende 

soorten bacteriën gebruiken dan normaal. Elke bacterie heeft zijn eigen 

kleur, in dit geval dus oranje.’

Fase: gerealiseerd

Medewerker: Marc Augustijn

Innovatietechnoloog

Anammoxreactor 

Oranje stikstofkiller
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Arbeidspool Zeeland Werkt – Infra 

Werkervaringspoule voor langere termijn

Medewerker: Ingrid Griep

Inkoopcoördinator

Fase: in uitvoering

‘Verschillende overheden in Zeeland passen Social Return toe. Dat houdt 

in dat je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt aan werk of 

werkervaring. Tot nu toe was Social Return gebonden aan een project of 

opdrachtgever. Elke opdrachtgever had een eigen werkwijze en na afronding 

van een project hield het werk voor de mensen ook op. Het was voor hen 

lastig om op deze manier iets op te bouwen. Werkgevers verzochten op-

drachtgevers om de gemeentegrenzen los te laten. GR De Bevelanden, een 

samenwerkingsverband van vijf Bevelandse gemeenten, nam het initiatief 

voor de Stichting Arbeidspool Zeeland Werkt – Infra. In de stichting zitten 

als opdrachtgevers alle dertien gemeenten, de Provincie Zeeland, water-

schap Scheldestromen en als opdrachtnemer een groot aantal Zeeuwse 

Infrabedrijven. De stichting biedt zo’n 20 mensen de mogelijkheid om een 

basisopleiding te volgen, zodat de stichting ze kan inzetten bij verschillen-

de Infraprojecten. Met de stichting bieden we mensen de gelegenheid om 

langdurig relevante ervaring op te doen. En de deelnemende partijen weten 

dat ze medewerkers krijgen met een opleiding en ervaring. Het is een pilot 

van twee jaar. De eerste periode hebben we gebruikt om kennis met elkaar 

te maken. Denk aan de begeleider van de oriëntatie- en scholingsfase en 

de collega’s die kandidaten gaan aanmelden. Ook zijn er werkafspraken 

gemaakt. Vlak voor de zomer in 2016 hebben we kennisgemaakt met de 

eerste kandidaten. Na de zomer zijn zij van start gegaan met de oriëntatiefa-

se. Ook hebben we vanaf juni 2016 infra-bestekken opgesteld met de Social 

Return-paragraaf, verwijzend naar de infrapool. We hopen dat de eerste 

kandidaten voor ons waterschap snel aan de slag kunnen.’
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‘Als we aan de slag gaan met de herinrichting van een gebied, maken 

we een plan, presenteren dat tijdens een informatieavond en voeren het 

vervolgens uit. Er is meestal weinig inbreng vanuit de bewoners van 

een gebied waar we werken. Voor de herinrichting van de Kruispolder in 

Zeeuws-Vlaanderen hebben we dat anders aangepakt. We moesten daar 

het watersysteem verbeteren want het is er te nat in de winter en te droog 

in de zomer. We wisten dat de agrariërs in het gebied ook allerlei wensen 

hadden. Zo hadden ze last van kromme sloten en daardoor kromme per-

celen. We hebben met de inwoners gekeken hoe we de problemen zo goed 

mogelijk gezamenlijk kunnen oplossen. Uitgangspunt was dat het budget 

niet hoger mocht zijn dan dat we normaal zouden besteden en dat de wa-

terschapsopgave voldoende ingevuld werd. Het waterschap had geen leiden-

de of beslissende rol in het proces, maar was deelnemer in het gezamenlijke 

project, geleid door een extern bureau. In een aantal sessies verkenden we 

de problemen en zochten we samen naar oplossingen. Na stemming kozen 

de agrariërs voor een variant waarin zij de percelen en sloten hebben inge-

deeld. Grond die vrijkomt door het graven van de sloten, gebruiken we om 

de percelen te egaliseren. Dit was nog maar het voortraject, straks komt de 

uitvoering. Al met al is het een intensief proces voor je kunt starten. Maar je 

hebt wel een plan met veel draagvlak, dat zorgt weer voor een soepele proce-

dure. We gaan dit zeker vaker doen. Bewoners blij, wij blij.’

Herinrichting Kruispolder

Samen op zoek naar oplossingen

Medewerker: Martijn van Kalmthout

Beleidsmedewerker Water

Fase: in uitvoering
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‘Twee keer per jaar vindt de Week van ons Water plaats. Een mooie aan-

leiding om jezelf als waterschap extra te profileren naar de buitenwereld. 

We wilden wat nieuws voor ons waterschap en zijn gaan brainstormen met 

de communicatieafdeling. Geïnspireerd door de College Tour van Twan 

Huys op NTR, ontstond het idee voor een college Dijkveiligheid. Tijdens 

het college vertellen we over de dijkveiligheid in Zeeland. Dat doen we 

voor alle niveaus; iedereen is welkom. Het programma is heel interactief. 

We stellen veel vragen aan het publiek, beginnen met een quiz en spelen 

“het overstromingspel” waarin iedereen 1 minuut de tijd krijgt om naar 

zolder te vluchten. Via persberichten, onze website, Twitter, Facebook, en 

LinkedIn promoten we de colleges. De eerste keer hadden we 90 mensen 

in de zaal. De 2e keer 115. Het is steeds een heel gemêleerd gezelschap: 

toeristen, studenten, een aantal collega’s en ook mensen die zelf de over-

stroming hebben meegemaakt. De samenwerking tussen de techneuten en 

communicatieadviseurs heeft tot een mooi resultaat geleid. Beide colleges 

werden met een ruime 8 beoordeeld door het publiek. De reacties zijn zo 

enthousiast dat we dit jaar op tournee gaan en verschillende plekken be-

zoeken. We gaan naar Terneuzen, Tholen, Goes, Middelburg en Zierikzee. 

In de presentatie gaan we uiteraard dieper in op de situatie van de locatie 

waar we zijn. Mensen zijn vaak verbaasd als ze horen wat we als water-

schap allemaal doen. We merken dat het onderwerp ze echt interesseert, 

dat maakt het bijzonder om voor zo’n groep te staan.’

Fase: in uitvoering

Medewerker: Robbert-Jan Lenselink

Technisch manager

Medewerker: Jelle-Jan Pieterse

Beleidsmedewerker Waterkeringen

Collegetour Dijkveiligheid 

Interactieve en laagdrempelige kennismaking met het waterschap
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‘Samen met Rijkswaterstaat en de Provincie monitoren we trekvissen op 

plekken waar zij van het zoute buitenwater naar het zoete binnenwater 

willen trekken. Denk aan de glasaal (jonge paling), stekelbaars, bot, spie-

ring en brakwatergondel. Deze vissen leven sommige periodes in zout water 

en in andere periodes in zoet water. Trekvissen moeten tussen zoet en zout 

kunnen zwemmen anders kunnen ze niet overleven. Doordat we gemalen 

plaatsen, kunnen de vissen niet van het buitenwater naar het binnenwa-

ter. Om ze te helpen, plaatsen we vispassages. De voorbereidingen voor het 

plaatsen van een vispassage duren wel een paar jaar. Het is dus belangrijk 

dat ze op de juiste plek komen te liggen. Momenteel hebben we rond de 10 

vispassages in het buitenwater. Het monitoren van de visstand gebeurt door 

Ravon; een onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en 

vissen. Zij adviseren en regelen vrijwilligers die helpen met tellen. Ze tellen 

op elf verschillende plekken in Zeeland; vijf aan de Oosterschelde en zes 

aan de Westerschelde. In totaal zorgen 60 vrijwilligers ervoor dat er drie 

maanden lang, twee keer per week gemeten wordt. Dat doen ze met een 

fijnmazig kruisnet. Dat ligt vijf minuten op de bodem en wordt dan met een 

touw omhoog getrokken. De vrijwilligers tellen dan de vissen die in het net 

zitten. De glasaal tellen we al jaren met deze methode. Maar het is voor het 

eerst dat we op zo veel verschillende plekken zo lang zoveel verschillende 

vissen kunnen meten. Dankzij de 60 vrijwilligers!’

Tellen van glasaal en stekelbaars

60 vrijwilligers tellen drie maanden lang trekvissen

Medewerker: Marius van Wingerden

Beleidsadviseur aquatische ecologie en visbeheer

Fase:  gerealiseerd
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‘In oktober ben ik begonnen. Eén van de eerste dingen die ik heb gedaan, 

is me verdiepen in de managementstrategie van het waterschap. Die staat 

beschreven in allerlei documenten. Ik heb met heel veel mensen in de or-

ganisatie gesproken en veel stukken gelezen. Op basis daarvan ben ik gaan 

tekenen hoe de organisatie eruit ziet. Met alle positieve punten en punten 

die ik anders zou willen. Dat heb ik met behulp van het managementteam 

in een poster gegoten. De communicatieafdeling heeft meegekeken voor de 

leesbaarheid. Die poster werk ik elke week bij. Je kunt op de poster onder 

andere zien wat onze kerntaken zijn, wat onze koers is en wat prioriteiten 

zijn. De poster hangt op alle locaties van het waterschap. Ook hangt er 

een vel naast zodat medewerkers met geeltjes opmerkingen erbij kunnen 

plaatsen. Ik werk graag met borden. Ook voor de overleggen met de afde-

lingshoofden. Wij werken niet met een agenda en stukken die je moet lezen. 

Er hangt een bord op mijn kamer waar je post-its op kunt hangen als je 

iets wilt bespreken, of als iets gelezen moet worden. Elk afdelingshoofd kan 

zien waar anderen het met mij over hebben. Zodra het niet op het bord 

past, omdat het afdeling overstijgend is, komt het op het managementbord. 

De methode is afkomstig van Lean, en heb ik meegenomen van mijn vorige 

baan bij Rijkswaterstaat. Sommige medewerkers moeten wennen aan mijn 

aanpak, dat is prima. Voor mij werkt het, het geeft overzicht in de brei van 

stukken en agendapunten. En overzicht leidt tot inzicht.’

Visuele aanpak managementstrategie 

Overzicht leidt tot inzicht

Medewerker: Wies Vonck

Secretaris-directeur

Fase: in uitvoering
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