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Wegenschouw App

Deze App zorgt ervoor dat we de wegencontrole uniform vastleggen. Met de App 
kan het waterschap eenvoudig aantonen wie wanneer een weg gecontroleerd 
heeft op veiligheid voor de weggebruiker. De Wegenschouw App is een succes 
gebleken en is vast onderdeel geworden van de instrumenten die gebruikt wor-
den door het team weginspectie.

Gerealiseerd
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Duurzame verwerking vrijkomend hout

In deze proef onderzoeken we of we hout dat vrijkomt bij het rooien van bomen, 
duurzaam kunnen verwerken, bijvoorbeeld als brandstof voor biocentrales. 
In een biocentrale wordt biologisch afval verbrand om energie op te wekken. 
Daarnaast kan het hout ook als grondstof worden gebruikt voor de papier- en 
meubelindustrie. We streven ernaar om tenminste 50% van het vrijkomende 
hout duurzaam te verwerken.

In uitvoering



Duurzame verwerking vrijkomend houtN



Grassifi catie

Welke grondstoffen zitten er in bermgras en hoe maken we die onderdeel van de 
Biobased Economy? Dat is de centrale vraag binnen het project Grassi� catie. 
Inmiddels heeft de Universiteit van Gent het projectidee van ons overgenomen. 
Ze hebben Europese subsidie gekregen en zijn of� cieel gestart met het project.

Haalbaarheid onderzoeken
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Fietsvonkpad

Glow in the dark; het concept van de ‘� etsvonkjes’ leek veelbelovend. Een vorm 
van glow in the dark-verlichting op het � etspad zonder stroomdraad. We heb-
ben de vonkjes geïntroduceerd op het � etspad langs de Leliëndaalseweg. Uit 
onderzoek bleek dat er te weinig licht op de vonkjes scheen om in het donker 
voldoende licht te kunnen afgeven. De wegmarkering was daardoor niet duide-
lijk genoeg. Ook andere Nederlandse wegbeheerders experimenteren met Glow 
in the dark. De verwachting is dat een volgende stap in de ontwikkeling veelbe-
lovend is.

Proef
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Zoet-zoutwaterkaart

De zoet-zoutkaart geeft inzicht in de verdeling van zoet en zout water in de 
ondergrond. Veel partijen gebruiken de kaart om in te schatten of ze water 
kunnen gebruiken voor de beregening van landbouwgewassen. Wij gebruiken 
de kaart bij de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen en bij de 
herziening van het grondwaterbeleid. De kaart is bovendien een mooi middel 
om met (zoet)watergebruikers het gesprek aan te gaan over de beschikbaarheid 
van water en het duurzaam omgaan met zoetwater.

Gerealiseerd
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Collegetour Dijkveiligheid
Gerealiseerd
Met de Collegetour Dijkveiligheid vertellen we inwoners van Zeeland over de 
waterveiligheid in onze provincie en het werk dat het waterschap daarvoor 
doet. De zeven colleges in heel Zeeland zijn bezocht door circa 500 burgers. De 
inhoud van het college leeft voort in bijvoorbeeld uitzendingen van Omroep Zee-
land en colleges aan voortgezet en hoger onderwijs. We denken nu na over een 
vervolgcollege over andere onderwerpen van het waterschap.
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Soil Seal verhardende dijkinjectie
Proef
Soil Seal is een methode om gronddeeltjes met elkaar te binden. De ondergrond 
is daardoor minder gevoelig voor ‘piping’. Bij piping stroomt water onder de dijk 
door en neemt daarbij gronddeeltjes mee. Dit verzwakt de dijk. In de huidige 
fase van het project zoeken we naar een proe� ocatie om de mogelijkheden te 
verkennen.



Soil Seal verhardende dijkinjectieT



Grondradar
Proef
Met de grondradar kunnen we de grondopbouw van een dijk digitaal scannen. 
De scan laat onder andere zien hoe dik de kleilaag is. Dit is belangrijke infor-
matie voor de beoordeling van onze dijken. We hebben verschillende proeven 
met de grondradar uitgevoerd in Tholen en Zuid-Beveland. Onze samenwer-
kingspartner werkt nu aan een applicatie die slimme inzichten geeft in de ver-
kregen data. Uiteindelijk bespaart de grondradar kosten omdat we ef� ciënter en 
doeltreffender grondonderzoek kunnen uitvoeren op onze dijken.
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Zon op Water & Zon op dijk
Proef
Samen met partners onderzoeken we de mogelijkheden om zonnepanelen te 
installeren op onze watersystemen en dijken en of hier in Zeeland behoefte aan 
is. Het project Zon op Dijk onderzoekt daarnaast in hoeverre zonnepanelen 
bijdragen aan de sterkte van waterkeringen. In 2019 richten we een proe� ocatie 
met zonnepanelen in op een Zeeuwse dijk.
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In het PHARIO-project is aangetoond dat we hoogwaardige kwaliteit PHA (Po-
lyHydroxyAlkanoaten) kunnen maken van slib dat uit de rioolwaterzuiverings-
installatie komt. Van PHA kunnen we bioplastic maken. Dat kan als grondstof 
dienen voor bijvoorbeeld vuilniszakken of geohaken. Bioplastics zijn biologisch 
afbreekbaar. Samen met onze partners zetten we nu stappen richting het op 
grotere schaal produceren van PHA.

Phario bioplastics
In uitvoering
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Struvietreactor en biologische biogasreiniging
Gerealiseerd
We hebben in de zuivering in Ritthem de doelstelling ‘80% fosfaatverwijdering in 
de struvietreactor’ behaald. Mede dankzij de slimme toepassing van een biogas-
wasser is dit gerealiseerd. We blijven het proces optimaliseren. Zo leerden we 
dat een andere type chemicaliën beter was voor de werking van de Anammoxre-
actor later in het proces. Met deze werkwijze verminderen we de slibomvang. 
Dat scheelt transportkosten naar de slibverwerking en is beter voor het milieu. 
We gaan deze technieken ook op andere zuiveringen toepassen als dat mogelijk is.
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Gerealiseerd
In een langjarig uitroltraject passen we al onze poldergemalen zo aan, dat ze au-
tomatisch inspelen op getijden en weersomstandigheden. Dat levert een � inke 
energiebesparing op en zorgt ook voor een optimale waterverdeling in natte en 
droge tijden. We onderzoeken nu of we met deze methode ook spuivoorzieningen 
bij de gemalen kunnen aansturen. Daarnaast kunnen we door de centrale aan-
sturing van rioolgemalen die op één persleiding zitten, de gemalen beurtelings 
laten draaien. Dat bespaart weer energie.

Adaptieve en slimme aansturing gemalen
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Blauwe batterij
Proef
De AquaBattery is bedacht om tijdelijk energie op te kunnen slaan door zoet 
en zout water te scheiden. Door later het zoete en zoute water weer samen te 
brengen, komt er weer energie vrij. Door slim gebruik te maken van energie-
overschotten kan het proces ook omgekeerd toegepast worden. Daarmee wordt 
het mogelijk om van zoutwater zoetwater te maken en het dreigend tekort aan 
zoetwater aan te vullen. De proef zit nog in de opstartfase. We zijn op dit mo-
ment bezig met de voorbereiding.
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Dronepeilboot voor slibmetingen

Kan een radiogra� sch bestuurde peilboot meten hoe diep de waterbodem is? 
Dat hebben we op een aantal locaties onderzocht. De techniek in de boot lever-
de op zandbodems gedetailleerde, nauwkeurige en betrouwbare data op.  Het 
meten van zachte (slib) waterbodems moeten we nog verder onderzoeken. Dat 
geldt ook voor de toepasbaarheid van de zogenaamde multibeam techniek die 
3D-beelden mogelijk maakt.

Proef
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Proef
Intelligente peilstok

De intelligente peilstok meet objectief de dikte van de baggerlaag in een water-
gang. Opdrachtgever en aannemer hoeven door dit instrument niet meer met 
elkaar in discussie over de hoeveelheid bagger die er ligt. Dot-ocean, verschil-
lende waterschappen en enkele advies-/meetbureaus trekken het project. In 
2018 hebben we de peilstok doorontwikkeld en verschillende keren getest in 
het veld. De productieversie is nu in ontwikkeling. Onafhankelijke derden gaan 
daarna uitgebreid testen.  
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