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“Innovatie is één van onze speerpunten. Dat pakken we op in de volle
breedte van onze organisatie”. Die afspraak maakten we met elkaar
aan het begin van deze bestuursperiode. Want innoveren is niet alleen leuk, maar vooral noodzakelijk om kwalitatieve dienstverlening
te kunnen blijven leveren tegen acceptabele kosten.
Inmiddels zijn we bijna aan het einde van die bestuursperiode. En ik
kan met trots zeggen dat we onze afspraak zijn nagekomen. We zijn
direct aan te slag gegaan; op zoek naar mogelijkheden binnen onze
eigen organisatie, en op zoek naar voorbeelden van anderen waarop wij konden aansluiten. Maar hoe organiseer je innovatie waterschapsbreed? Een team van collega’s heeft zich over die vraag gebogen en een structuur opgezet. Ze keken onder andere naar collega’s
binnen het waterschap die al heel innovatief bezig waren. Konden we
hun werkwijze wellicht ook voor andere afdelingen gebruiken? Collega’s die innovatieve ideeën hadden, kregen zoveel mogelijk de ruimte.
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Eén van de hoogtepunten was natuurlijk dat we de Innovatieprijs
wonnen met de Multiflexmeter. Een ander hoogtepunt zijn de Kennislunches, waarin we elkaar inspireren. De opkomst is elke keer
weer hoog, een teken dat het onderwerp leeft. De energiebesparing
die we realiseren bij de Energiefabriek in Ritthem en het functioneren van de gemalen, zijn belangrijke innovaties voor onze organisatie. Deze projecten, en tal van andere, staan omschreven in dit
innovatiejaarverslag. Op de innovatieplaat die u in de doos aantreft,
vindt u een overzicht van alle innovaties per kerntaak. Het laat zien
dat innovatie een duidelijke plek heeft gekregen binnen ons waterschap. Missie geslaagd!
Meer informatie over de innovaties vindt u op scheldestromen.nl/
innovatie
Gert van Kralingen,
portefeuillehouder Innovatie
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“De traditionele
peilschaal geeft 1x
per maand informatie
over de waterstand. De
multiflexmeter geeft
elk kwartier informatie.
Dat zijn zo’n 3.000
meetmomenten per
maand. En dan hoef je er
niet eens langs!”
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Brigaid-project

Geen innovatie binnen Scheldestromen is zoveel in het nieuws geweest als de
Multiflexmeter van Jan van Kranenburg, medewerker monitoring waterkwaliteit,
en Jos Goossen, beleidsmedewerker emissies. Hun meter won zelfs de Waterinnovatieprijs 2017. Het geheim van het succes zit in de eenvoud van de meter en
het open karakter van het project: niet commercieel, dus iedereen mag meedenken en profiteren van de kennis. Graag zelfs!
Jan: “Als waterschap hebben we in
2015 onze meettechnieken onder
de loep genomen. Door de klimaatveranderingen groeit de behoefte
aan meer data die makkelijk te
meten is. Zo leest een kantonnier
nu 1x per maand de waterhoogte

af van elke peilschaal in een sloot
en voert die in op zijn iPad. Bij
extreme neerslag of droogte, zou
je eigenlijk vaker willen meten. Uit
het onderzoek bleek dat er betere technieken zijn, maar met een
behoorlijk prijskaartje. Tijdens

de presentatie van dat onderzoek
appten Jos en ik naar elkaar: ‘Dit
kunnen we zelf beter!’”

Doet hetzelfde, kost minder
Dat appje was het begin van een
mooi avontuur. De heren had-

den zichzelf een doel gesteld: het
ontwikkelen van een meter die
niet duurder is dan een peilstok.
Die kost €150. En de ontwikkeling
moest open source zijn, omdat
het vanuit een overheidsinstelling
plaatsvindt. Jan: “Iedereen moet
kunnen volgen wat we doen, mag
het nabouwen, meedenken en profiteren van onze kennis. Mensen
vragen wel eens: ‘Waarom laat je
de behuizing niet gewoon uit een
3D-printer komen?’. ‘Omdat niet
iedere doe-het-zelver een 3D-printer tot zijn beschikking heeft, is
dan ons antwoord.’ Wij gebruiken
een doosje van de bouwmarkt. Ziet
er minder mooi uit, maar werkt net
zo goed. Een EC-sensor bijvoorbeeld, om elektrische geleiding in
water te meten, maak je normaal
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van platina. Dat is nog duurder
dan goud. Maar een stekker voor
een stopcontact doet eigenlijk hetzelfde. Die gieten we in hars en dat
werkt prima.”

Praktisch denkend
“Jos is van huis uit een chemicus”,
omschrijft Jan zijn collega. “In zijn
vrije tijd is hij graag met elektronica bezig. En ik? Ik kom eigenlijk
uit de zorg, maar houd me bij het
waterschap bezig met monitoring
en gegevensbeheer. Thuis ben ik
altijd aan het verbouwen en klussen.” Twee praktisch denkende
mannen dus. Het idee achter de
Multiflexmeter is dat het apparaat
digitaal ‘iets’ meet en dat doorgeeft
via internet. Met een paar batterijtjes blijft hij 10 jaar meten.

Op Tholen was er behoefte om
het zoutgehalte in het oppervlaktewater beter te meten.
Wanneer dit te hoog is, laten
we in de sloten zoetwater toe
vanuit het Volkerak-Zoommeer. Jan: “In het Brigaid-project werken collega’s van het
waterschap samen met studenten. Ze hebben de Multiflexmeter-EC ontwikkeld met
Europese subsidie. Brigaid
heet die subsidie voor het
tegengaan van de negatieve
gevolgen van klimaatverandering. Die link was snel gelegd.
In Zeeland beschikken we
alleen over zoetwater door
neerslag. We moeten daar dus
zorgvuldig mee omgaan. Door
de extreme neerslag en droogte fluctueren waterhoogtes en
het zoutgehalte in het water
meer dan vroeger. We hebben
veel baat bij meer metingen.
Op Tholen is nu een meetnet
van 40 prototypes ingericht.
De studenten zijn inmiddels
klaar, nu moeten we data verzamelen en evalueren.”
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Afhankelijk van het soort sensor
dat je aan het apparaat koppelt,
kun je verschillende dingen meten.
Jan en Jos begonnen met waterhoogtes, maar inmiddels zijn er
veel varianten in ontwikkeling.

Community
Jan: “Toen het idee voor de Multiflexmeter geboren was, hebben we

gevraagd of we dit verder mochten
ontwikkelen vanuit het waterschap. Dat mocht. Andere waterschappen hadden ook interesse.
Maar in de praktijk is het lastig
om echt samen aan zo’n product te
werken. De collega’s van de negen
andere waterschappen die bijdragen in de financiering, houden
we op de hoogte via een beheer-

Voor de echte doe-het-zelver

Wil je ook aan de slag met een Multiflexmeter? Dat kan!
Volg de instructie hieronder:
Men neme:
• twee microcontrollers, de Atmega 328P, overal te koop, het
goedkoopst op Ali-express;
• voeding: twee Saft LS 14500 batterijen, lekker goedkoop bij
NKON.nl;
• communicatie: de LoRa-module RFM95W, overal verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij Ideetron.nl;
• behuizing: een Velleman G340MF;
• sensor naar keuze (voor waterhoogte de goedkopere HCSR04P of de iets duurdere JSN-SRO4T v2.0, die heeft een
groter bereik, overal verkrijgbaar);
• losse componenten, zoals weerstandjes en natuurlijk een
antenne.
Het is het mooist als je je eigen printplaatje in China laat maken, maar het werkt ook op een soldeerbordje. Download dan de
volledige instructie met tekeningen op https://www.multiflexmeter.nl/logboek/waterhoogte-ultrasoon-lorawan/ en ga aan de
slag. Veel plezier!
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groep. Voor het ontwikkelen zelf
werken we graag met studenten.
Zij hebben actuele kennis en zijn
enthousiast. En er werken een
paar mensen van buiten Zeeland
mee die interesse en de tijd hebben
om mee te doen. Inmiddels hangen
er verschillende prototypes, maar
nog wel altijd naast een gewone peilschaal, zodat we kunnen
controleren of de metingen kloppen. We hangen de prototypes bij
voorkeur op plekken waar meerdere partijen aanwezig zijn. Zo doen
we veel veldkennis op vanuit zoveel
mogelijk invalshoeken.”

Dockwize
Op dit moment bekijken Jos en
Jan of het mogelijk is om een
bedrijf te starten met de Multiflexmeter. Als overheid mag je zo’n
meter niet op de markt brengen.
Jan: “Omdat we veel met studenten werken, zochten we bovendien
naar een geschikte plek. Hier op
kantoor is gewoon niet handig. Die
gasten willen solderen, met elkaar
praten en bij elkaar zitten. Ze
hebben een andere omgeving nodig
dan wij kunnen bieden. Daarom
huren we nu een bedrijfsruimte
bij Dockwize. Een eerste stap, wie
weet wat de volgende wordt!”

water

Schoon

over bacteriën, zuurstof en energie
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Soms is ons werk onzichtbaar. Sterker nog: als we ons werk niet goed doen,
merkt u het pas. Zo lijkt het de normaalste zaak van de wereld dat uw afvalwater ‘gewoon’ wegstroomt via het afvoerputje. Voor ons begint het werk dan pas.
Op onze 16 rioolwaterzuiveringen zuiveren we 24 uur per dag het afvalwater.
Met de nieuwste technieken en met oog voor duurzaamheid en energiebesparing.
Het schoonmaken van afvalwater
gaat niet vanzelf. Het vieze water
gaat via ondergrondse leidingen
naar de zuivering. Daar halen we
eerst het grove vuil en zand uit het
water. Daarna gaat het afvalwater
naar de beluchtingstank. Hierin zitten bacteriën die het echte
zuiveringswerk doen; ze vreten
het vuil op. Ze hebben veel zuurstof nodig om hun werk te doen;

daarom blazen we lucht in de
tanks. Dat kost veel energie. Wat
overblijft, is slib. Dat slib wordt
vergist. Dat wil zeggen dat we het
gedeeltelijk omzetten in energie
(elektriciteit en warmte) voor de
zuivering. Wat overblijft, gaat naar
Slibverwerking Noord-Brabant. Het
schone water gaat weer terug naar
de natuur.

Energiefabrieken
We hebben steeds meer innovatieve, duurzame technieken om het
vieze water schoon te krijgen. Het
water dat na het zuiveringsproces
overblijft, effluent, is ook steeds
schoner. We zijn nu zelfs zo ver
dat we op sommige locaties meer
energie opwekken met het zuiveren
van afvalwater, dan we nodig heb-

ben voor het zuiveringsproces. Dat
soort zuiveringsinstallaties noemen
we steeds vaker ‘energiefabrieken’.

Rioolwaterzuivering Ritthem
Marc Augustijn en Johannes
Vijlbrief, innovatietechnologen bij
waterschap Scheldestromen, leggen uit. “We hebben de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Walcheren
verbouwd”, vertelt Johannes. “De
zuivering is nu een ‘energiefabriek’.
Met hulp van bacteriën en slimme
technieken wekken we 35% meer
energie op, dan we nodig hebben.
De energie die overblijft, leveren we
terug aan het net. Dat is voldoende
om ongeveer 380 huishoudens te
voorzien in hun energiebehoefte;
anderhalf keer het naastgelegen
dorp Ritthem! Om dat doel te
bereiken, hebben we verschillende
dingen gedaan. Zo zijn de gasmotoren vervangen voor exemplaren
met meer rendement. Ook gebruiken we minder chemicaliën en
daardoor minder energie. Een derde belangrijke verandering is dat
we, voor het eerst in Zeeland, een
anammoxreactor toepassen (zie
kader, red.). Zo’n reactor gebruikt

Van afvalstof naar grondstof

Het uitgegiste en ontwaterde slib voeren we af naar Slibverwerking Noord-Brabant. Met andere partners zijn we op
zoek naar middelen om uit dat afvalproduct grondstoffen te
maken.
Fosfaat
Uit het uitgegiste en ontwaterde slib kan fosfaat gehaald worden. We hebben wereldwijd een tekort aan fosfaat, een belangrijke stof voor de voedselproductie. Normaal leggen we fosfaat
in rioolslib vast met behulp van ijzerzout. In de struvietreactor
op Walcheren gebruiken we magnesium. Dat zorgt ervoor dat
het we slib beter kunnen ontwateren, voordat we het afvoeren
naar de slibverbranding. Dat betekent dat er minder transport
nodig is, en dat is natuurlijk beter voor het milieu. Uit het as
van de slibverbranding kan fosfaat gehaald worden.
Phario bioplastics
In het overtollige slib uit de beluchtingstank zitten bacteriën. Door die te voeden met bepaalde vetzuren, produceren ze
de stof PHA (PolyHydroxyAlkanoaten). Als je de PHA uit het
slib haalt, krijg je een zuivere stof waarmee je bioplastics kunt
maken.

“De zuivering is nu een ‘energiefabriek’. Met
hulp van bacteriën en slimme technieken
wekken we 35% meer energie op, dan we nodig hebben.’’
10
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Nereda technologie

Waar bij het traditionele zuiveringsproces zuurstofrijke en zuurstofarme behandelingen op
verschillende plaatsen in het proces plaatsvinden (beluchtingstank en anaerobetank), zorgen
de Nereda korrels ervoor dat de verschillende zuiveringsprocessen in één tank kunnen plaatsvinden. Daardoor hoeft er minder water en slib rondgepompt te worden, waardoor het energieverbruik lager is. Daarnaast is het slib, doordat het in korrels groeit, veel gemakkelijker te
scheiden van het gezuiverde water. Hierdoor verloopt het zuiveringsproces sneller, en kan de
zuivering veel kleiner gebouwd worden.
Omdat het octrooi van Nereda in eigendom is van Royal Haskoning DHV, begeleiden zij het
project. Het eerste halfjaar dat de zuivering draait, kijken ze zelfs via camera’s mee om te beoordelen of het zuiveringsproces goed verloopt. Zo kijken ze of er geen tanks leeglopen of dat
er schuim ontstaat. Na een halfjaar zou het zuiveringsproces goed moeten lopen en gaat het
beheer terug naar ons.
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minder zuurstof en daardoor
minder energie. Voorlopig is alleen
de zuivering op Walcheren groot
genoeg voor zo’n reactor.”

Rioolwaterzuivering in
Breskens
Marc Augustijn: “In Breskens vervangen we de rioolwaterzuivering
en breiden deze uit. De zuivering

wordt geen energiefabriek, zoals
in Ritthem. Maar we gaan wel de
nieuwe techniek Nereda toepassen (zie kader, red.). Het wordt de
zevende Neredazuivering in Nederland en de 39e ter wereld. Het
proces kost minder energie, geeft
minder CO2-uitstoot, heeft geen
chemicaliën nodig en uiteindelijk
is het gezuiverde water schoner

dan eerst. Ook de verblijftijd van
het rioolwater op de zuivering is
aanzienlijk korter. In plaats van
gemiddeld 24 uur is er slechts
acht uur nodig om dit deel van
het zuiveringsproces te doorlopen.
Volgens planning moet de nieuwe
zuivering in april 2019 in bedrijf
zijn.”

Anammoxreactor

Bij de zuivering op Walcheren
gaat het water dat vrijkomt bij
het ontwateren van het rioolslib, naar de anammoxreactor.
In dit water zit veel stikstof.
In de installatie gaan anammoxbacteriën aan de slag
om oplosbaar stikstof om te
zetten in gasvormig stikstof.
Dat is een onschadelijk gas en
het belangrijkste bestanddeel
van schone lucht. Ze doen
dat via een andere route dan
de bacteriën in de traditionele zuivering, waardoor er
minder zuurstof nodig is. De
anammoxbacteriën hebben
warmte nodig. Dat produceren
ze deels zelf en we gebruiken
restwarmte uit onze gasmotoren. Bij een temperatuur
van 30°C halen we zo op een
goedkope manier stikstof uit
het water.
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Meten

is

weten
over apps, drones en 3D

“Als waterschap
gebruiken we
momenteel zo’n 80
apps, die hebben
we grotendeels zelf
ontwikkeld.”
14
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Meten is weten. Of het nu komt door het klimaat, de omgeving of wetgeving; de
wereld verandert steeds sneller. Om daar goed op in te spelen, willen we meer
informatie sneller en nauwkeuriger beschikbaar hebben. Het waterschap heeft
daarom haar eigen ‘wizzkids’ binnen het programma Bestuur & Organisatie.
Ignaas Bisdom, teamleider Gegevensbeheer, Willem Rijn en Marnix van den Brande, beide beleidsmedewerker GEO-informatie, hebben samen met collega’s hun
handen vol aan het ontwikkelen, beheren en toepassen van informatie(producten) en het integreren van nieuwe technieken in onze bedrijfsvoering.

Het waterschap maakt steeds
vaker gebruik van slimme apps
om op afstand gegevens te registreren. Een mooi voorbeeld is
de ‘maai-app’. Marnix was nauw
betrokken bij de ontwikkeling van

deze app: “Tijdens het maaiseizoen werkt dagelijks zo’n 60 man
aan het maaien van bermen en
slootkanten. Het is een behoorlijke klus om bij te houden waar er
wel of niet gemaaid of gehakseld

is, met wat voor machine, door
welke aannemer en hoeveel meter
dan precies. Voorheen hielden we
alles handmatig bij op -enormepapieren kaarten. Nu hebben alle
chauffeurs een iPad bij zich. In
de app geven ze aan wat ze waar
doen. Op deze manier hebben het
waterschap en aannemer actuele
informatie. Handig is ook dat je berichten kunt versturen via de app.
Bijvoorbeeld als er een boom in de
sloot ligt, of als je ziet dat een boer
geoogst heeft en er dus gemaaid
kan worden.”

Groene laser
Ignaas: “Remote sensing is een
aardobservatietechniek waarmee
we door middel van onder andere
satellieten, vliegtuigen en drones
gegevens inwinnen. Een remote
sensing techniek, waarvan wij op
dit moment onderzoeken of we die
kunnen gebruiken, is de groene
laser. Met de bestaande lasertechnieken wordt bijvoorbeeld één keer
in de zes jaar een hoogtebestand
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van heel Nederland gemaakt: ‘Het
Actueel Hoogtebestand Nederland’:
de digitale hoogtekaart van Nederland. Daar mag iedereen gebruik
van maken. De kaart bevat gedetailleerde hoogtegegevens met
gemiddeld acht hoogtemetingen
per vierkante meter. De hiervoor
gebruikte lasertechniek, de rode
laser, meet de hoogte van de
aardoppervlak, maar weerkaatst
op het water. Wij willen graag door
het water heen meten, bijvoorbeeld
om te zien hoeveel slib er op de
bodem ligt. Op dit moment doen
we mee aan een onderzoek naar
de ‘groene laser’, die techniek kan
wellicht door het wateroppervlakte heen meten. Op korte termijn

verwachten we de uitslag van het
onderzoek.”

Fotogrammetrie
Willem Rijn: “Een andere innovatieve meettechniek is digitale
fotogrammetrie. In het kader van
het beheer van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT)
nemen we samen met de andere
Zeeuwse overheden elk jaar foto’s
af van Zeeland. Iedereen is verantwoordelijk voor het actueel houden
van de gegevens van zijn eigen
objecten op basis van die foto’s.
We werken daarbij met een
3D-beeld, daarmee kun je als het
ware om elk object heen lopen en
dus heel exact meten. De gemeente

Inmiddels heeft het
waterschap zo’n 80 apps
in gebruik. Grotendeels
ontwikkelt door het
waterschap zelf. Zo
zijn er inspectieapps
voor het inspecteren
van waterschapsassets,
registratieapps om
werkzaamheden bij te
houden en we hebben
een bomeninspectie-app
voor de inspectie van
de meer dan 100.000
bomen die we in bezit
hebben.
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Meten is weten

Jong geleerd is oud gedaan, ook als het gaat om goede
meettechnieken. Als waterschap geven we leerlingen dan
ook graag de kans om in de praktijk te leren hoe belangrijk
goede meettechnieken zijn. Onder begeleiding van Wouter
Quist, beleidsmedewerker waterkwaliteit, hebben vier technasiumleerlingen van Het Goese Lyceum de nationale GLOBE
Science Fair gewonnen met hun onderzoek ‘The Effect of
Eco-Friendly Embankments’. De leerlingen maakten indruk op
de jury vanwege de wetenschappelijke aanpak en de innovatieve wijze waarop ze nitraat-en ammoniametingen uitvoerden. Ze ontwikkelden onder meer een nieuw instrument voor
het bemonsteren van slootwater. Hun prijs: deelname aan de
GLOBE Learning Expedition in Ierland! Het team reisde af
naar Killarney om samen met winnaars uit 43 andere landen
deel te nemen aan dit internationale event. Het werd georganiseerd en ondersteund door de NASA (National Aeronautics and Space Administration), NSF (National Science
Foundation) en de Globe organisation. De leerlingen konden
deelnemen aan fieldresearch in het natuurpark van Killarney.
Daar brachten zij een deel van de rivier in kaart met fysische,
chemische en biologische metingen en waarnemingen.
Begeleiders konden deelnemen aan workshops en presentaties over internationale onderzoeksprogramma’s. Voor iedereen een bron van inspiratie!

Terneuzen heeft software waarmee
we in 3D naar de beelden kunnen kijken. Wij mogen daar ook
gebruik van maken.”

Mutatiesignalering
“Momenteel doen we ook mee aan
een pilot van een bedrijf en alle
Zeeuwse overheden gericht op
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mutatiesignalering”, gaat Willem
verder. “Die techniek houdt in dat
je twee luchtfoto’s, de oude en de
nieuwe, van hetzelfde gebied over
elkaar legt. Je kunt dan zien wat
er veranderd is. Zo zouden we
kunnen zien of er bijvoorbeeld sloten zijn gegraven of juist gedempt.
Momenteel wordt onderzocht hoe

Sterke

je een computer kunt leren die
verschillen waar te nemen. Bij
fotogrammetrie moet je de verschillen zelf opzoeken, bij mutatiesignalering doet de computer het. Dat
we dit als overheden in Zeeland
gezamenlijk oppakken is uniek in
Nederland.”

dijken
door techniek en
unieke samenwerking
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Dijkversterking Hansweert is een uniek samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. De uitvoerende organisatie heet Projectorganisatie Waterveiligheid. “Het beste van twee publieke werelden”, aldus Bert
Kortsmit, projectmanager vanuit Rijkswaterstaat, en Alex de Smet, omgevingsmanager vanuit het waterschap. De innovatie zit niet zozeer in de technische
uitvoering van de dijkversterking, maar vooral in de samenwerking tussen de
twee partijen.

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma bleek dat de
dijk rondom het dorp Hansweert
niet meer voldoet aan de nieuwe
normering voor 2050. De dijk is
te laag om de daar achter gelegen
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lage polder voldoende te beschermen tegen overstroming. Bij een
dijkdoorbraak stroomt het gebied
binnen een paar uur vol tot bijna
vijf meter boven het maaiveld.
Momenteel zit het project in de ver-

kenningsfase. Met aan het roer het
team waarin Bert en Alex zitten.
Beide heren zijn bijzonder enthousiast over de samenwerking. Bert:
“Het waterschap kent de omgeving
erg goed en heeft gedetailleerde
kennis over het beheer van de dijk;
ze kennen het materiaal. Die kennis is van grote waarde in de planfase. Het waterschap is beheerder
en eigenaar van de dijk. Alex:
“Het team waarmee we werken, is
een mix van Rijkswaterstaters en
waterschappers. De aansturing
van het project vindt plaats vanuit
een team met alle disciplines die
voor het project belangrijk zijn; het
zogenoemde IPM-team (integraal
project management). In dit team
zijn beide organisaties vertegenwoordigd. We zitten er echt gelijkwaardig in. Zowel qua mensen als
qua financiering, dit is uniek in
Nederland. De projectorganisatie
werkt vanuit het waterschapskantoor. We hebben inmiddels een
uniforme werkwijze ontwikkeld
voor de beheersing van het project.
Die werkt voor iedereen heel prettig en efficiënt.”

Systems Engineering
Bij een dijkversterking komt veel
kijken. Omwonenden, bedrijven, verschillende gemeenten,
natuurorganisaties; er zijn veel
belanghebbenden. Alex: “Goed
omgevingsmanagement is heel
belangrijk. Dat de dijk aangepakt

moet worden, staat vast. Maar de
manier waarop nog niet. Door met
zoveel mogelijk belanghebbenden in gesprek te gaan, hopen we
een oplossing te bieden waarmee
zoveel mogelijk mensen tevreden
zijn.” “Het is heel belangrijk dat
we alle informatie goed en uniform

verwerken”, gaat Bert verder. “We
werken daarom volgens Systems
Engineering (SE). De wensen uit de
omgeving, de ontwerpafwegingen
en de gemaakte keuzes worden
door deze methode transparant en
traceerbaar opgeslagen waarbij de
samenhang centraal staat. Het is
wennen, maar wij verwachten dat
dit ons helpt om ons werkproces
goed te beheersen en om een stabiele werkwijze te ontwikkelen.”

Omgevingsmanagement
Als omgevingsmanager is Alex
verantwoordelijk voor het tijdig
aanvragen van vergunningen en
een goede afstemming met alle
belanghebbenden. Hij is blij met
de gekozen werkwijze “De dijk kan
op drie manieren versterkt worden: aan de binnenzijde, aan de
buitenzijde, of met constructies
om het hoogtetekort op te vangen:
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Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor
het project dijkversterking Hansweert. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma financiert het project voor
een groot deel. Het waterschap werkt hierbij samen
met Rijkswaterstaat. In 2016 is de Projectorganisatie
Waterveiligheid echt gestart. In deze projectorganisatie
werken Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen
samen om Zeeland nog beter te beveiligen tegen overstromingen. Het hoogwaterbeschermingsprogramma
is onderdeel van het Deltaprogramma Waterveiligheid.
Hierin wordt in Nederland tot 2028 meer dan 1.100
kilometer primaire dijken versterkt. Dit is verdeeld over
ruim 300 kustversterkingsprojecten. Het eerste grote
project in Zeeland is de Dijkversterking Hansweert.
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met bijvoorbeeld damwanden. Alle
manieren hebben gevolgen voor de
omgeving. Soms komen de belangen van de verschillende partijen
niet overeen. Zo zijn er aan de binnenkant van de dijk agrariërs en
aan de buitenkant bevindt zich een
Natura 2000 gebied. Ook al weten
we nu nog niet hoe de dijkversterking eruit komt te zien, we kunnen
mensen wel informeren over hoe
we ze gaan betrekken in het proces
op weg naar de uitvoering. Om de
wensen van de belanghebbenden
goed in kaart te brengen, hebben
we onder andere ‘dijkateliers’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten bekeken we met omwonenden
naar manieren om de problemen

met de dijk op te lossen; wat vinden zij belangrijk in het ontwerp
van de dijkversterking, wat zijn de
wensen en ideeën? Allemaal zaken
die er toe moeten leiden dat we in
de aanloop naar de uitvoering van
dit project zo min mogelijk overlast
en oponthoud hebben. En dat de
omgeving het eindresultaat, een
dijk die een superstorm kan weerstaan, draagt.’’

Documenteren
‘’Vooral bij kleinere projecten
gebeurt het nog wel eens dat alles
in het hoofd van de projectmanager zit. Als zo iemand vertrekt, is
die kennis vaak verdwenen. Door
alles goed te documenteren, blijft
het bewaard, ook na afronding van
het project. Omdat we met zoveel
partijen en belangen te maken
hebben, is het heel belangrijk om
alles goed te documenteren. Als
hulpmiddel hebben we een systeem waarin we o.a. alle afspraken
met belanghebbenden vastleggen.
Alle wensen en eisen die boven
tafel komen vanuit belanghebbenden, leggen we daarin vast. Binnen
het hoogwaterbeschermingsprogramma wordt hier al meer mee
gewerkt, voor het waterschap is dit
geen standaard werkwijze. Onze
werkwijze is daarom van grote
waarde in een complex project als
dit. Wij hebben de kennis van de
omgeving, vanuit Rijkswaterstaat
kunnen wij de werkwijze ontwikkelen. Een perfecte combinatie dus.”

“Door met zoveel mogelijk
belanghebbenden in gesprek te gaan,
hopen we een oplossing te bieden waarmee
zoveel mogelijk mensen tevreden zijn.”
23

Veilige

wegen

“Door materiaal opnieuw
te gebruiken, voorkom je
vrachtverkeer en dus overlast voor de omwonenden.”

door slim en circulair onderhoud

24

25

Waterschap Scheldestromen beheert ruim 3500 kilometer aan verharde fietsen autowegen. Die afstand is ongeveer op en neer naar Napels. Bart Houtzager
en Martin Hoogesteger, beide projectmanager Wegen, hebben er hun handen
vol aan. Bart: “Al die wegen worden elke twee jaar geïnspecteerd. Op basis van
die inspecties maken we een onderhoudsplan voor de komende vijf jaar. Jaarlijks pakken we zo’n 200 wegen aan. Wij bekijken altijd hoe we de overlast voor
de omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken. Bijvoorbeeld door materiaal ter
plekke opnieuw te gebruiken. Dat scheelt vrachtverkeer en dus overlast. Ook
proberen we ons werk te combineren met dat van andere partijen die rond het
zelfde stuk weg gaan werken. Dan hoeven we de weg maar één keer af te sluiten
en open te breken.”
“Tja, zijn wij nou zo innovatief
in het beheer van wegen”, vraagt
Martin zich hardop af. “Eigenlijk is
de hele wegenbouw vrij conservatief. Maar als Scheldestromen zijn
we wel geïnteresseerd in nieuwe
technieken en het slim toepassen

daarvan in de jaren er na.”
Het ‘stabiliseren’ van wegen is een
goed voorbeeld van een innovatieve
techniek die inmiddels volledig is
ingeburgerd bij het waterschap.
Wanneer een weg in aanmerking
komt voor reconstructie, gaan

normaal eerst de oude materialen
eruit en daarna de nieuwe materialen erin. Dat is kostbaar en slecht
voor het milieu, want al die materialen komen en gaan per vrachtwagen. Bart legt uit: “Als we een weg
stabiliseren, mengen we het oude
materiaal met cement, zodat het
een betonplaat wordt. We hoeven
dan niks af te voeren en weinig
aan te voeren, alleen wat funderingsmateriaal. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het oude materiaal
geschikt is. Het enige nadeel van
deze methode is dat beton zo’n 28
dagen moet uitharden. Daardoor
duurt stabiliseren iets langer dan
een normale reconstructie. Maar
er zijn verder zoveel voordelen dat
we het bij ongeveer de helft van de
reconstructies toepassen.”

Wapening van asfalt
Een andere veel gebruikte, maar
zeker innovatieve, techniek is het
aanbrengen van een asfaltwapening. Martin: “Als een weg veel
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scheuren heeft, is in sommige
gevallen een reconstructie nodig
waarbij de oude lagen verwijderd
moeten worden. In plaats daarvan leggen we wapening op het
bestaande asfalt en asfalteren we
daar overheen. De oude laag dient
dan als fundering. Deze techniek
passen we elk jaar wel op een
paar plekken toe. Je bespaart op
materiaal, tijd, transport en dus
overlast. De techniek komt van
Rijkswaterstaat. Die gebruikt het
om de asfaltdikte te reduceren op
drukke wegen. Dat is bij ons niet
aan de orde, maar het werkt wel
goed om scheurvorming te voorkomen. Een paar jaar geleden waren
we nog één van de eerste die het op
grote schaal toepaste, inmiddels is
het gemeengoed in de wegenbouw.”

Circulair zand
“Wat ik zelf bijzonder vind, is het
project fietspad Kattendijke-Goes”
gaat Martin verder. “Voor de aanleg
van dit fietspad hadden we zand
nodig voor de fundering. Toevallig was er een baggerproject in de
buurt waarbij zand vrijkwam. Dat
moesten we afvoeren. Ons ingenieursbureau heeft het zand onderzocht. Het bleek niet verontreinigd
te zijn en uitstekend geschikt
als fundering voor het fietspad.
We hebben het zand op het land
gespoten, laten opdrogen en toen
vervoerd naar Kattendijke. We
deden het project samen met de
gemeente Goes. Die had nog schone baggerspecie over uit een ander

project. Dat hebben we gebruikt
om een gedeelte op te hogen. Het is
voor het eerst binnen ons waterschap dat we zand zo konden hergebruiken. Het vrijkomen van dit
soort geschikt zand komt niet zo
vaak voor maar als de mogelijkheid
zich voordoet dan gaan we ervoor.”

Samenwerking
Martin: “Een ander project betrof
de route van Grijpskerke naar
Middelburg. Na een eerste verkenning bleek dat we met drie partijen
aan de slag wilden: DNWG, de
gemeente Veere en het waterschap.
Wij willen onderhoud plegen aan
de hoofdrijbaan en de beplanting
en het fietspad verbreden. DNWG

wil kabels leggen en de gemeente
Veere wil met de riolering aan de
slag. Om de overlast voor omwonenden te beperken, klusteren we
de werkzaamheden. Nou werken
we wel vaker samen met een andere partij, maar een project met
drie partijen is wel uniek. Wat ook
bijzonder is, is dat we het werk gezamenlijk aanbesteden. In een samenwerkingsovereenkomst maken
we afspraken over de uitvoering.
De voorbereidingstijd is lang, maar
we verwachten die tijd terug te
winnen in de uitvoering. Inmiddels
staat het werk op de aanbestedingskalender. De winst is vooral
voor de omwonenden. De straat
hoeft nu maar één keer open.”
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