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Publicatie

Samenvatting
Het project van KPP BO13 2020 Meten grondwaterstroming richt zich op de vervolgstap(pen)
die noodzakelijk zijn om te komen tot implementatie van veelbelovende technieken voor de
bepaling van grondwaterstroming (richting- en snelheid) in de praktijk. Hiervoor is het
noodzakelijk om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en een pilot- en
innovatieprogramma vorm te geven.
Het project is in goed overleg vormgegeven vanuit RWS en Deltares inclusief een
wederzijdse kritische blik op noodzakelijke activiteiten gericht op de projectdoelstelling. In
een goede samenwerking zijn taken gedetailleerd, opgepakt en verdeeld qua uitvoering (Cocreatie).
Onderdeel van het proces van meerwaarde bepaling van de innovatieve meettechnieken zijn
(verdiepende) interviews bij stakeholders geweest. Hierbij zijn ook de bestaande en
mogelijke toepassingen besproken. De eerder geïnventariseerde technieken (Deltares, 2019)
blijken vooralsnog in beperkte mate te worden toegepast. Wel blijkt er een duidelijke
interesse om te horen wat de mogelijkheden zijn en kennis over praktijktoepassingen uit te
wisselen.
Het definitieve resultaat van het project bestaat uit:
•
Gespreksverslagen
•
Een position paper inclusief samenvatting van de casussen
•
Middellange termijn innovatieprogramma, nadere karakterisering van
grondwaterstromingssituaties
•
Eindrapport inclusief PowerPoint presentatie
Voorliggend rapport bevat de schets van het middellange termijn pilot- en innovatieprogramma. Op basis van de interviews (Deltares, 2021a) en de informatie zoals
weergegeven in het position paper (Deltares, 2021b) worden de contouren en mogelijke
opbouw beschreven. De doelstelling hiervan voor RWS is te kunnen komen tot een Go/Nogo beslissing over noodzakelijke vervolgstappen bij het in uitvoering nemen van (delen) van
dit programma.
De resultaten van de interviews in combinatie met de resultaten van de eerdere verkenning
(Deltares, 2019) vormen de basis voor deze schets. Het voorstel zal vervolgens teruggelegd
moeten worden met een interesse-peiling bij de gebruikers om definitief deel te nemen,
inclusief voorstellen voor aanpassing en/of nadere uitwerking.
Bij het integrale programma zijn een drietal lijnen onderscheiden. Dit betreft de kennisontwikkelingslijn waarbij het gaat over validatie/verificatie van meet- en monitoringtechnologie op
onderwerpen waarvan de vragers- en techniek-aanbieders vinden dat het TRL-niveau nog
niet afdoende is voor praktijktoepassing. De lijn met het pilot- en demonstratie-programma
vormt de kern van het programma en daarmee het meest omvangrijke deel. De
geïdentificeerde pilotprojecten, een daarop uitgevoerde kansrijkheids-beoordeling met de
selectie van een vijftal pilots vormen de basis voor de verdere implementatie/ontwikkeling
van de geselecteerde grondwaterstromings-meettechnieken. Elk pilot-project heeft hierbij
naar verwachting een andere samenstelling van het uitvoerende consortium en een specifiek
projectplan. Het huidige pilotprogramma kent nog slechts een beperkte uitwerking/diepgang
en is gebaseerd op expert-judgement omdat deze pilot-voorstellen gebaseerd zijn op het
eerste interview en een enkele keer op een vervolggesprek. Het programma voorziet daarom
in een opstartfase waarin de pilots nader uitgewerkt zullen moeten worden ten aanzien van in
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te zetten technieken en verwachte uitkomsten voor het verkrijgen van een definitief
commitment en om contractuele afspraken rond de financiering te kunnen maken.
Bij de uitvoering van de pilots zullen een aantal aspecten ongetwijfeld in meer projecten
terugkomen. Deze integratie van afzonderlijke resultaten wordt bereikt in de derde
programma-lijn die zich richt op kennisdeling en communicatie van de gezamenlijk behaalde
resultaten. Hiermee wordt vormgegeven aan de brede interesse voor het gezamenlijk
uitvoeren van een kennis- en innovatietraject gericht op het meten van
grondwaterstroomsnelheid en -richting. Naast inhoudelijke aspecten speelt nadrukkelijk de
aantakking en inbedding in organisatorisch opzicht een belangrijke rol bij het succes van het
pilot- en innovatie-traject. Het genereren van draagvlak en het in samenspraak met RWS
WVL zoeken naast de juiste ingangen voor de verschillende toepassingsgebieden vraagt
hierbij specifieke aandacht en omvat tevens het vormen van een netwerk.
De informatie die opgehaald is tijdens de uitvoering van dit project en het aan de hand
hiervan geformuleerde pilot- en demonstratieprogramma vormen de basis voor een go/no-go
besluit van RWS-WVL om hiermee door te gaan. Dit betreft niet een besluit/goedkeuring over
het programma als geheel, maar een besluit om een vervolgstap te zetten. Bij een positief
besluit (Go-beslissing) volgt een initiatie-fase waarin de pilot-projecten en proefopzetten in
samenspraak met (beoogde) consortium-partners technisch- en financieel uitgewerkt moeten
worden en het benodigde commitment voor daadwerkelijke uitvoering verkregen moeten
worden van andere partijen. Dit is ook de fase waarin subsidieaanvragen vormgegeven
worden, waarbij o.a. gedacht wordt aan TKI-Deltatechnologie.
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1

Inleiding

1.1

Projectdoelstelling
In 2019 is in het Corporate Innovatie Programma een inventarisatie en evaluatie uitgevoerd
van meet- en monitoringstechnieken die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van
(veranderingen in) de grondwaterstroomsnelheid en -richting (Deltares, 2020).
Ten behoeve van het monitoren van grondwaterstroming en richting heeft Deltares in 2020 en
2021 vervolgens een inventarisatie uitgevoerd om te onderzoeken hoe dicht vraag en aanbod bij
elkaar liggen. Deze inventarisatie is uitgevoerd middels een aantal interviews met potentieel
geïnteresseerden in het meten van grondwaterstromingen binnen en buiten RWS (Deltares,
2021a).
Doelstelling van deze werkzaamheden is om de mogelijke vervolgstap(pen) te bepalen die
noodzakelijk zijn om te komen tot verdere implementatie van veelbelovende technieken in de
praktijk. Hiervoor wordt een ‘go/no-go’ beslissing voorbereid vanuit de Triple Helix partijen
(markt, aanbieders, kennisinstituten) voor het gezamenlijk uitvoeren van het kennis- en
innovatietraject gericht op het meten van grondwaterstroomsnelheid en -richting.
Het project is in goed overleg vormgegeven vanuit RWS en Deltares inclusief een
wederzijdse kritische blik op noodzakelijke activiteiten gericht op de projectdoelstelling. In
een goede samenwerking zijn taken gedetailleerd, opgepakt en verdeeld (Co creatie). De
uitvoering heeft geresulteerd in een viertal producten, dit betreft:
•
Gespreksverslagen
•
Een position paper inclusief samenvatting van de casussen
•
(Middel)lange termijn innovatieprogramma, nadere karakterisering van
grondwaterstromingssituaties
•
Eindrapport (oplegnotitie) inclusief PowerPoint presentatie
Waar de position paper de stand van de techniek beschrijft en ingaat op toepassingsgebieden richt voorliggend rapport zich op het vervolg met een doorkijk naar een middellange
termijn innovatieprogramma met pilotprojecten gericht op de ontwikkeling en implementatie
van innovatieve meettechnieken voor het meten van grondwaterstroming (richting en
snelheid) in aanvulling op de huidige meetpraktijk voor een aantal toepassingsgebieden die
voor Rijkswaterstaat relevant zijn. De basis hiervoor ligt in de meerwaarde die daarbij naar
verwachting behaald kan worden.
Het programma is opgesteld aan de hand van de uitgevoerde interviews gericht op de nadere
inventarisatie van verwachtingen bij zowel de vraag- als aanbodzijde bij de verdere
implementatie van beschikbare meet- en monitoringtechnieken (Deltares, 2021a). Dit heeft
vervolgens geresulteerd in een position paper waarin ook mogelijke pilotprojecten voor de
implementatie zijn geïdentificeerd en beoordeeld qua haalbaarheid en prioritering (Deltares,
2021b).

1.2

Inbedding in kennisbehoefte RWS

1.2.1

Maatschappelijke vraag bij bodem en ondergrond
Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke
inrichting. De bodem en ondergrond, waarvan het gebruik intensiveert, spelen in deze
opgave een cruciale rol, zowel om problemen te voorkomen als het oplossen ervan. Kennis
van het bodem-water-sediment-systeem is nodig om de hiervoor genoemde opgaven het
hoofd te kunnen bieden.
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De transitie van het bodembeleid krijgt steeds meer invulling. Er treedt een verschuiving op
van saneren naar duurzaam beheer en benutten van de ondergrond en de relatie daarvan
met de (bovengrondse) functies. Met de komst van de Omgevingswet en de aanvullingswet
en het –besluit bodem in 2021 wordt dit nog versterkt. Bodem en ondergrond zijn bovendien
belangrijk voor het beheer van de netwerken van RWS als drager van wegen, dijken en
kunstwerken, als onderdeel van het hoofdwatersysteem en als leverancier van
ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal op het areaal. De drie rode lijnen voor RWS zijn:
•
Bijdrage Bodem en Ondergrond aan maatschappelijke opgaven (zoals Energietransitie,
klimaatverandering, voldoende en schoon grondwater)
•
Beheersing onverwachte gebeurtenissen (beheersen (financiële) risico’s, vrijkomende
bouwgrondstoffen, etc.)
•
Bijdrage Bodem en Ondergrond aan impuls Circulaire Economie (incl. natuurlijk kapitaal
en energietransitie)
De in dit kavel te ontwikkelen kennis is gericht op het identificeren van risico's, het beheersen
daarvan maar vooral ook het benutten van kansen om bij te dragen aan verduurzaming van
de RWS netwerken en leefomgeving.

1.2.2

Wijze waarop het project bijdraagt aan de kennisbehoefte van RWS
Door een beter inzicht te hebben in de effecten van onzekerheden in parameterschattingen
op de uitkomsten van modelstudies, kunnen risico’s door schade aan de omgeving of aan de
uitvoering van projecten worden voorkomen. Schadegevallen door foutieve aannamen in de
projectvoorbereiding kunnen zich manifesteren door verzakkingen van belendingen,
verdroging of vernatting van natuur, de openbare ruimte of agrarische percelen, verplaatsing
van mobiele grondwaterverontreinigingen en andere grondwater gerelateerde schades. Bij
verbetering van het inzicht kunnen op een passende wijze maatregelen worden geselecteerd
om de risico’s te reduceren.
Naast de beheersing van risico’s levert een beter inzicht in de grondwaterstroming in zijn
algemeenheid betere modellen op, die uiteindelijk ook leiden tot beter onderbouwde
beleidskeuzes ten aanzien van de bodem en ondergrond bijv. op het gebied van
klimaatverandering, energietransitie maar ook beter onderbouwde keuzes ten aanzien van
diverse infrastructurele MIRT-aanlegprojecten waar Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie
voor verantwoordelijk is.
Kortom, deze innovatieve meettechnieken voor grondwaterstroming spelen een belangrijke
rol in het beter in beeld brengen en monitoren van het ondergrondgebruik en de effecten van
diverse (infrastructurele) ingrepen in bodem en ondergrond.

9 van 31

BO13 2020 Meten grondwaterstroming
11206789-000-BGS-0001, 19 juli 2021

2

Achtergronden en uitgangspunten
Het programma richt zich op kennisontwikkeling en implementatie daarvan ten behoeve van
de nadere karakterisering van de grondwaterstromingssituatie in een samenwerking in de
triple helix (probleemeigenaren/opdrachtgevers, techniekaanbieders/ingenieursbureaus,
kennisinstellingen/universiteiten).
Doel is de geïnventariseerde vraag en aanbod op zodanige wijze te organiseren dat het
gezamenlijke en daarmee gedeelde belang onderkend en benut wordt om te komen tot
analyses/oplossingen met meerwaarde voor de eindgebruikers onder gelijktijdige versnelling
van de ontwikkeling en implementatie van innovatieve grondwaterstromings-meettechnieken.
In de eerdere studie is onderscheid gemaakt in karakteristieke praktijksituaties waarbij
grondwaterstroming een rol speelt (Deltares, 2019). Dit zijn:
•
•
•
•
•

(A) Geforceerde grondwaterstroming door een ingreep (bemaling, baggeren,
peilverhoging)
(B) Monitoren van ‘natuurlijke grondwaterstroming’ in relatie tot IBC
werken/verontreinigingen
(C) Karakterisering en monitoren van dijkveiligheid in relatie tot piping
(D) Ondergrondse constructies waardoor opstuwing van grondwater kan
plaatsvinden
(E) IJken / kalibreren van grondwatermodellen (landelijke, regionale, lokale schaal)

Vanuit het oogpunt van (maatschappelijke) impact en de identificatie van stakeholders is het
zinvol om deze karakteristieke praktijksituaties te plaatsen in het (beleids-)thema waarvoor
het relevant en/of actueel is. Hierbij de volgende twee thema’s onderscheiden:
Waterveiligheid
•
•
•

Dijken (piping als faalmechanisme)
Kunstwerken zoals sluizen en stuwen
Kanalen (wellen)

Duurzaam grondwaterbeheer
•
•
•
•

Uitvoering infrastructurele projecten (o.a. bemaling)
Grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening
Gebiedsgericht grondwaterbeheer bij verontreinigingen en geohydrologische
isolatie
Overig
Kwelstroming bij natuurgebieden
Verzilting
Subirrigatie

Binnen elke toepassing kan weer onderscheid gemaakt worden naar de specifieke fasen in
een project, danwel in de projectdoelstelling. Gegevens worden hierbij gebruikt ten behoeve
van:
•
•
•
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▪

▪

Verbeterde toetsing en sturing bij beleidsontwikkeling en
implementatie ten aanzien van grondwatervraagstukken zoals
grondwaterkwaliteitsbeheer, waterverdelingsvraagstukken en
monitoring van de (grondwater afhankelijke) kwaliteit van de
leefomgeving.
Toetsing/verbetering modelbenaderingen (verbetering inzicht
waterverdeling, balansen, stromings-effecten (richting).

Op basis van de informatie die opgehaald is tijdens de interviews zijn de interesses voor het
meten van grondwaterstroming als volgt samen te vatten:
1. Dijkveiligheid: Meten van grondwaterstroming biedt gericht op nadere karakterisatie van
actuele grondwaterstromingssituaties en het risico van piping extra
handvaten voor ‘toets op maat’ uit WBI2017 die in 2023 volledig van kracht
wordt.
2. Sluizen en stuwen: Achterloopsheid en onderloopsheid is een belangrijke faalmechanisme
waarvoor kwelschermen zijn/worden toegepast. De aanwezigheid/
effectiviteit kan voor de renovatie- en vervangingsopgave natte kunstwerken onvoldoende worden vastgesteld met peilbuizen. Het meten van
grondwaterstroming heeft hier duidelijke meerwaarde.
3. Kanalen: Welvorming is een belangrijk mechanisme bij kanalen dat aan veel verschillende
belangen raakt (waterbezwaar, zoet/zout, geotechniek). Door het meten
van grondwaterstroming kunnen de relevante mechanismen beter worden
geanalyseerd en gemodelleerd. Ook kan de effectiviteit van mitigerende
maatregelen worden vastgesteld.
4. Infrastructurele werken: Voor het ontwerp en de uitvoering speelt grondwater een
belangrijke rol in de optimalisatie (risicobeheersing) en het tegengaan van
(ongewenste) omgevings-effecten. Het meten van grondwaterstroming
(snelheid- en richting) en veranderingen daarin over de tijd vormen een
belangrijke informatiebron voor het ontwerp en de bewijslast naar de
omgevingspartijen ten opzichte van modelprognoses.
5. Waterwinning: De stakeholders zien meerwaarde bij de bepalingssystematiek van
grondwaterbeschermingsgebieden, verfijning van eisen rond boringvrije
zones onder ruimtedruk, grondwaterkwaliteitsbeheer rond wel/niet mobiele
verontreiniging en het optimaliseren van pompput-configuraties.
6. Gebiedsgericht grondwaterbeheer: Grondwaterstroming meten heeft meerwaarde voor
vergunningverlening en effectbepaling in grootschalige gebieden met
(grondwater )verontreiniging inclusief de kwantificering van verontreinigingsfluxen (natuurlijke lozing) naar het oppervlaktewater. Ook voor de
onderlinge interactie bij hoge dichtheid OBES-systemen en de mogelijke
verspreiding van verontreiniging hierdoor is deze informatie zeer relevant.
7. Integraal grondwaterbeheer: Grondwaterstroming speelt in veel situaties een rol, waarbij
vanwege grote aantallen of hoeveelheden kleine verbeteringen een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzaam grondwaterbeheer voor
de lange termijn waarbij cumulatie tot veel impact leidt (bijv. subirrigatie).
Vanuit deze interesses en vanuit de wens concrete stappen en resultaten te bereiken ligt het
voor de hand om hierbij gebruik te maken van pilot-/demonstratie-projecten.
Het uitvoeren van een 3-5-tal pilotmeetprojecten vormt de praktijkbasis voor het programma,
maar een belangrijk onderdeel van het programma bestaat verder uit kennisdeling en
informatie-overdracht. Communicatie, kennis- en informatie-uitwisseling kan bijvoorbeeld
plaatsvinden in de vorm van nieuwsberichten rond projectactiviteiten en workshops waarin
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case resultaten gepresenteerd worden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het breed
gedragen idee dat er meer gedaan moet worden op het gebied van meten zonder dat hier
een partij met een duidelijke voortrekkersrol aangewezen kan worden. Aanhaken / inbedding
in bestaande netwerken vanuit de nadrukkelijke eigen positie wordt hierbij als meest
kansrijke aanpak gezien.

Uitgangspunten bij de nadere uitwerking van de programmaonderdelen
Doel van dit document is te komen tot go/no-go beslissing over het zetten van de
noodzakelijke vervolgstap naar een middellange termijn pilot en innovatieprogramma
Het programma bestaat uit (een combinatie van) van pilot(s), innovatie van de
techniek van het meten van grondwaterstroming, en kennis- en innovatieverspreiding daarover. Hierbij is het wenselijk de volgende uitgangspunten in gedachten
te houden:
o Verwachtingen management is belangrijk, zowel ten aanzien van de directe
bijdrage van de pilots aan besluitvorming in projecten als de directe
bruikbaarheid van technisch-inhoudelijke resultaten van specifieke
technieken. Allereerst is het doel voor de praktijk/pilot-project bruikbare
resultaten te genereren voor project-realisatie. Maar, ook de wens er iets van
te leren in meer generieke zin voor het toekomstige potentieel c.q. de
bruikbaarheid van de onderzochte technieken is zeker relevant.
o De belangrijkste innovaties zijn te verwachten op het gebied van het bepalen
van de complementariteit van de ingewonnen gegevens aan bestaande
technieken en het daarmee verwerven van sterk verbeterd inzicht in de
(heterogeniteit) van stromingsprocessen en faalmechanismen bij
risicomanagement en monitoring/beheer.
o De samenwerking is bedoeld om een co-creatie proces te entameren en bij
te dragen aan het creëren van de benodigde financiële ruimte voor innovatie
en het uitvoeren van technisch-inhoudelijk wenselijke activiteiten om met
meten van grondwaterstroming verder te brengen in de praktijk (leer- en
experimenteerruimte). Demonstreren, testen en leren onder de
praktijkomstandigheden van pilotproject is in de eerste fase een belangrijke
drijfveer. De investering terugverdienen in het betreffende pilotproject zou
geen uitgangspunt/eis moeten zijn. Mogelijke (maatschappelijke) revenuen
worden veelal behaald in vervolgprojecten en door vermarkting van
instrumentaria.
De stakeholders bepalen vanuit eigen belangen en mogelijkheden hun rol en
bijdragen (open programma). Bij start van het programma is er dus nog geen
dekkend commitment voor de voorziene activiteiten.
Het pilot- en innovatieprogramma vormt het strategische kader, maar de
daadwerkelijke uitvoering van pilots en andere activiteiten volgt een groeiscenario.
Met potentiele consortium-deelnemers wordt gezamenlijk een opstartfase doorlopen
met planvorming en technische uitwerking van de pilots en het gezamenlijk
realiseren van de benodigde financiële dekking (incl. eventuele subsidie-verwerving).
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3

Programmalijnen
Op hoofdlijnen worden binnen het innovatieprogramma drie onderdelen onderscheiden.
Dit zijn:
• kennisspoor op basis van prestatie-vereisten en prestatie-kenmerken en protocolontwikkeling
• pilot-programma voor verschillende toepassingsgebieden, incl. laboratorium validatie
• communicatie, proces kennisontwikkeling en overdracht hoe informeren en
interesseren (netwerken/disseminatie)
De activiteiten behorend bij de afzonderlijke sporen worden in de volgende paragrafen
omschreven.

3.1

Kennisontwikkeling
De kennisontwikkeling in het programma wordt gericht op toetsing van de prestatiekarakteristieken van meettechnieken aan de prestatie-eisen voor de praktijksituaties. De
nader te onderzoeken onderwerpen zijn afhankelijk van de te hanteren techniek, het TRLniveau hiervan en de onderdelen/prestaties waarvoor nog onvoldoende vastgesteld is of de
techniek aan de eisen voldoet. Hiermee wordt vastgesteld of de techniek de beoogde
meetgegevens met een voldoende betrouwbaarheid en nauwkeurigheid kan leveren in relatie
tot specificaties die de techniekaanbieder hanteert.
Dit onderdeel is gebaseerd op de wens innovaties niet alleen (versneld) toe te passen in de
praktijk, maar ook acceptatie van innovatieve technieken door de eindgebruikers/
opdrachtgevers als een belangrijk onderdeel te ondersteunen. Hierbij vindt onafhankelijke
toetsing plaats van de beloftes van techniek-aanbieders en het worden daarmee realistische
prestatie-kenmerken vastgesteld. Stakeholders willen kunnen vertrouwen op de resultaten
om aanvullende projectrisico’s te voorkomen.
Een instrument dat hierbij ingezet kan worden is onafhankelijke toetsing door derden van de
prestatie-kenmerken. Dit is een wezenlijke doelstelling van het Environmental Technology
Verification programma dat door de EU ontwikkeld is en ook gedemonstreerd is voor bodemen grondwatermeettechnieken.

3.1.1

Het verificatie/ontwikkelingsproces
Stappen in het pilot- en verificatie-programma van een grondwaterstromingsmeettechniek
zijn:
1. Definitie van prestatie-vereisten en toepassingsrandvoorwaarden voor karakteristieke
toepassingsgebieden vanuit de vraagzijde.
2. Vastleggen van prestatie-kenmerken van de monitoring- en bodemonderzoekstechniek vanuit de aanbodzijde.
3. Techniekbeschrijving (werking en meetprincipe) ten behoeve van test-ontwerp.
4. Test-ontwerp pilot project en uitvoeringsprotocol.
5. Uitvoerings-protocol en documentatie testresultaten.
6. Pilot-evaluatie en techniek-verificatie rapport.

3.1.2

Laboratoriumonderzoek en verbetering interpretatie-methodieken
Meettechnieken die toegepast worden in een (al dan/niet verbuisd) boorgat behoeven
bepaling van een correctie-factor ten opzichte van de ongestoorde bodemsituatie. Hiermee
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moeten de effecten van de afwijkende opbouw en stromingsweerstanden van het boorgat en
de peilbuis waarin gemeten wordt worden verdisconteerd. Een voorbeeld van een techniek
waarvoor dit onderzocht zou kunnen worden is Aquavector. Hierbij is de praktijkvraag is hoe
het boorgat-effect verdisconteerd kan/moet worden.
Middels laboratoriumonderzoek is nadere validatie van de meetmethode wenselijk en de
resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden voor het opstellen van (verbeterde) calibratieen/of interpretatie-krommen.

3.1.3

Identificatie en inrichting mogelijke proeftuinlocaties
Het vinden van de juiste testlocaties is een belangrijk aspect bij het uitvoeren van kennisgerichte meetplannen. Hierbij hebben goed gekarakteriseerde locaties met bestaande
datasets uit het oogpunt van kosten-efficiëntie en effectiviteit de voorkeur.
Met het oog op toekomstige ontwikkeling van meet- en monitoringtechnologie kan gestreefd
worden om één of meerdere van de te gebruiken pilot-locaties het karakter van een proeftuin
te geven, die meer of minder permanent beschikbaar zijn. De beschikbaarheid daarvan kan
bijdragen aan verbetering van de validatie en verificatie van bodemonderzoekstechnieken in
haar algemeenheid door een voortdurend groeiende dataset en de beschikbaarheid van
referentie-gegevens.
Deze locaties dienen langdurig beschikbaar te zijn en qua bodemopbouw een
representatieve situatie te hebben voor de onderscheiden toepassingsgebieden.

3.2

Pilot-programma
Het belangrijkste en daarmee ook omvangrijkste deel van het programma bestaat uit het in
samenhang uitvoeren van een aantal pilot-projecten. Doel is dat hiermee de onderscheiden
toepassingsgebieden worden gedekt en de specifieke eisen en omstandigheden die voor elk
daarvan gelden meegenomen kunnen worden in een test-opzet en bij het uitvoeren van
metingen.
Het helder bij elkaar brengen van prestatie-vereisten en prestatie-kenmerken in een aantal
pilot-projecten resulteert in duidelijkheid met betrekking tot de toepasbaarheid, meerwaarde
en randvoorwaarden voor toepassing van de onderzochte innovatieve meettechnieken. De
opgedane ervaringen leiden tot verlaging van de implementatie-drempel voortkomend uit
twijfels rond uitvoeringstechnische risico’s en onzekerheid met betrekking tot te behalen
resultaten.
Voor een efficiënte verwerving en besteding van de benodigde middelen is het wenselijk dat
aansluiting gezocht wordt bij projecten waarbij al veel informatie over de ondergrond en de
grondwaterhuishouding beschikbaar is en zo mogelijk in een grondwatermodel vervat of
waarbij een relatief omvangrijke data-inwinning gepland is.
Bij de interpretatie en evaluatie van de aanvullende grondwaterstromings-metingen biedt dat
als voordeel dat op deze informatie wordt aangesloten. Ook kan de complementariteit breder
worden getoetst en kunnen de gegevens niet alleen beter op waarde worden geschat
(verificatie), maar kan de nadere karakterisering van grondwaterstroming tot directe
meerwaarde voor een project leiden door onzekerheidsreductie en optimalisatie in de
uitvoering en monitoring.
Bij voorkeur kan het pilotproject qua uitvoering en resultaten onafhankelijk uitgevoerd worden
van de feitelijke realisatie van het onderhouds- en uitvoeringsproject.
In het voortraject met de interviews zijn mogelijke pilotprojecten geïdentificeerd. Het pilot- en
innovatieprogramma omvat bij voorkeur één of meer pilots per onderscheiden
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toepassingsgebied. Als basis wordt voor het innovatie-programma uitgegaan van het
uitvoeren van 3-5 pilotprojecten over een periode van 3 jaar.
De keuze en daadwerkelijke uitvoering van de pilots is afhankelijk van de inpasbaarheid van
de activiteiten en de beschikbaarheid van uitvoeringscapaciteit en financiële dekking. Op
basis van de bepaling van de kansrijkheid van de afzonderlijke pilots (Deltares, 2021b) is een
selectie gemaakt. De verdeling van mogelijke pilots in het programma is als volgt:
Waterveiligheid (2 pilots)
- Kanalen (wellen, kanaalbodemweerstand)
•
Amsterdam-Rijn kanaal
- Kunstwerken zoals sluizen en stuwen (onder- en achterloopsheid)
•
Sluis Terneuzen
- Dijken (piping als primair faalmechanisme?)
•
Aansluiting bij Reevediep proef (betreft macrostabiliteit)

Duurzaam grondwaterbeheer (2 pilots)
- Gebiedsgericht grondwaterbeheer bij verontreinigingen en hydrologische isolatie
(verspreiding verontreiniging, opkomende stoffen, natuurlijke lozing, nutriënten fluxen)
• Gebiedsgerichte Aanpak Grondwaterbeheer Botlek
- Grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening
• Mogelijke samenwerking onder BedrijfsTakOnderzoek voor waterbedrijven (BTO)
- Uitvoering infrastructurele projecten (incl. hoge dichtheid en multifunctioneel ondergrond
gebruik, waaronder OBES e.d. (interferentie, cumulatieve effecten))
• Projectgebied A27 Ring Utrecht Verdiepte ligging

Grondwater algemeen (1 pilot)
- Sub-irrigatie
- Verzilting
- Bemaling ? (buitenring Groningen/ A7 Zuidelijke Ringweg Groningen ?)

3.3

Kennis-uitwisseling (community of practice)

3.3.1

Achtergrond
Zoals eerder aangegeven is de samenwerking is bedoeld om een co-creatie proces te
entameren. Voor innovatie op het gebied van meet- en monitoringtechnologie is dit een
essentieel onderdeel, omdat de praktijk laat zien dat er geen duidelijk aanwijsbare partij is die
als vanzelfsprekend het proces op gang brengt en houdt. Ook blijkt dat op het gebied van
bodem- en grondwater de benodigde investering in nieuwe technologie en demonstratie
daarvan niet via een opslag bij inzet in praktijkprojecten binnen een reële termijn terugverdiend kan worden. De meerwaarde (maatschappelijke voordelen) die voortkomt uit het
gebruik van de techniek valt immers niet toe aan ontwikkelaar. Daarmee ontbreekt een
directe commerciële drijfveer bij techniek-aanbieders als omvangrijke investeringen
noodzakelijk blijken.
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Omdat het type projecten waarvoor de innovatie relevant is veelal direct of indirect
gefinancierd wordt uit publieke middelen is het logisch om een open innovatie-proces op te
zetten met vrije uitwisseling van de opgedane kennis- en ervaring. Actieve informatie
overdracht vanuit de activiteiten rond demonstreren, testen en leren onder de
praktijkomstandigheden is hiervoor een belangrijke mechanisme.

3.3.2

Activiteiten
De uitwerking hiervan kan in het programma bestaan uit een tweetal workshops per jaar
alsmede locatie-bezoeken van pilot-projecten, en het verzenden van 2-4 nieuwsbrieven per
jaar.
Naast kennisuitwisseling en kennisdeling kunnen er in samenspraak met de netwerkpartners
één of meer handreikingen opgesteld voor de praktijktoepassing van grondwaterstromingsmetingen in specifieke situaties en de wijze waarop de resultaten het beste beoordeeld
kunnen worden.

3.3.3

Mogelijk deelnemende partijen
Geohydrologische vraagstukken en daarbinnen het meten van grondwaterstroming vormt
een specialistisch onderwerp voor de eindgebruikers. Het is dan ook noodzakelijk aansluiting
te vinden bij de betrokken specialisten. Aan de eindgebruikers kant zijn dit zowel
waterschappen met koepelorganisaties zoals de Unie van Waterschappen en STOWA, als
(grotere) gemeentes en provincies. Daarnaast zijn er marktpartijen en project uitvoerende
partijen als waterwinbedrijven (bijv. Waternet en Vitens), Rijkswaterstaat, adviesbureaus
(bijv. Arcadis, BZIM) en aannemers die als inkopers van de kennis- en technologie fungeren.
Naast directe betrokkenheid van individuele partijen zijn er een aantal netwerken actief op
het gebied van grondwaterbeheer en waterveiligheid. Daaronder vallen het platform
Bodembeheer, het netwerk Dijkmonitoring, maar is ook de rol van organisaties als
BodemPlus, SIKB en COB van belang vanuit hun taken en positie binnen de GWW-sector.
Het aantal techniek-aanbieders rond grondwaterstroming is relatief beperkt en bestaat in
eerste instantie uit partijen als Fugro, Wiertsema en GC (Aquavector). Vanuit techniekaanbieders is er mogelijk een relatie met de VOTB te leggen. Omdat er eerder sprake is van
een dienst dan een concreet product kunnen grondwaterstromingsmetingen ook ingekocht
worden via adviesbureaus en kennisinstellingen die de benodigde apparatuur inzetten.
Partijen die actief zijn betreffen o.a. Arcadis, KnowH2O, Acaciawater en kennisinstellingen
als Deltares en KWR. Ook zijn een aantal universiteiten actief rond de ontwikkeling van
meetapparatuur en werking/evaluatie van meetprincipes. Te denken valt aan de TUDelft.
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4

Organisatorische en financieel kader
Kennisontwikkeling, maar ook kennisdeling zijn wezenlijke aspecten van innovatie en
implementatie van nieuwe technologie en analysemethodieken. De snelheid van
implementatie wordt in belangrijke mate bepaald door acceptatie vanuit (onafhankelijke)
beoordeling van prestatie-kenmerken in relatie tot prestatie-eisen en het delen van
ervaringen uit projecten.
Naast kennisdeling is het noodzakelijk dat er een communicatie-netwerk aanwezig is met een
duidelijke doelstelling om zorg te dragen voor de zichtbaarheid van behaalde resultaten op dit
gebied en daarmee bij te dragen aan het vertrouwen in de markt dat de gedeelde informatie
van hoge kwaliteit is die onafhankelijk van belangen van individuele partijen is vastgesteld.

4.1

Stakeholders en mogelijke programma deelnemers
Vanuit de interviews en de zogenaamde triple helix partijen zijn een groot aantal partijen
geïnteresseerd in deelname en/of relevant vanuit de uitvoering van het pilot- en
demonstratieprogramma. Bij de uiteindelijke uitvoering is het zinvol hierbij onderscheid te
maken in uitvoerende en volgende partijen.

4.1.1

Probleemhouders
RWS-GPO/PPO/WVL
De rol van RWS (WVL/GPO/PPO/Regio) is “launching customer” van deze innovatieve
meetinstrumenten en is bereid om als overheid in dit consortium mee te draaien, zowel
financieel als in-kind/uren en met concrete pilots.
WVL-grondwaterteam is vanuit RWS voor dit onderwerp het 1e aanspreekpunt en zal e.e.a.
coördineren in samenwerking met GPO/PPO/Regio/HWBP waar voldoende belangstelling is
aangegeven voor een dergelijk innovatief meetapparaat met toepassingen voor dijken,
kanalen, stuwen, sluizen, scherm- en damwanden + verspreiding van gw-verontreiniging.
De besluitvorming ten aanzien van de rol in het programma-management en de cofinancieringsmogelijkheden zijn onderdeel van de RWS-WVL go/no-go beslissing ten aanzien
van het middellange termijn programma.
Op basis van de deelname aan de eerste interviewronde hebben de volgende partijen
interesse getoond om deel te nemen aan een eventuele workshop over het vervolg en
hierover geïnformeerd te worden.
HWBP (link met pilot-projecten Reevediep proef en Hedwige/Prosperpolder LivingLab)
STOWA
(Grotere) gemeenten:
Gemeentewerken/havenbedrijf Rotterdam (grondwaterbeheer Botlek-gebied)
Gemeente Utrecht
Regionale omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Utrecht
Milieudienst DCMR
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Drinkwaterbedrijven:
Waternet
Vitens
Waterschappen
Waterschap Rivierenland
Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Hollandse Delta
Hoogheemraadschap Rijnland
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Provincies
Provincie Noord-Holland
Provincie Utrecht

4.1.2

Techniek-aanbieders
Hier moet een afdoende beschrijving van de prestatiekenmerken van gehanteerde
meetmethoden gegeven worden en waarvoor de techniek geschikt is. Het document moet
potentiële vragers overtuigen en dus compleet zijn en aantonen dat de meettechniek op dit
moment al voldoet voor een minimum aantal eisen vanuit de vraagzijde en verdere
ontwikkeling/innovatie nodig is om het maximum aantal eisen (op termijn) te halen.
•
•
•
•
……...

4.1.3

GC / Ingenieursbureau Land: Aquavector: warmtepuls-techniek
Fugro: GEOFLOTM (uit 2005), combinatie van technologie ( bijv.AMPT, HMPT),
mogelijke inzet van wireline tools
Wiertsema: wegdrukbare DTS
Buitenlandse partij zoals Phrealog (http://www.phrealog.de/)

Onderzoeksinstellingen/kennisinstituten
Deltares als kennisinstituut voor RWS (KPP)
KWR als kennisinstituut voor de drinkwatersector (BTO-regeling)
TUD/RUU fundamentele kennisontwikkeling via promotie-trajecten
TU-Eindhoven ? ontwikkeling meettechnologie
WUR ? Doet ook e.e.a. met glasvezeltechniek
UU/Deltares: Glasvezel AH-DTS
Deltares: onderzoek op het gebied van ERT, DTS

4.1.4

Adviessector
Acaciawater. Zij zijn betrokken bij onderzoek voor WS Rivierenland (oa via de POV Piping).
KnowH2O. Voert pilotprojecten uit rond subirrigatie voortkomend uit Lumbricus en KLIMAP
Arcadis. Werkt aan ontwikkeling/toepassing van de glasvezeltechniek
BZIM Werkt op gebied van dijkmonitoring en onderzoek naar piping

4.1.5

Aannemers die openstaan voor de inzet van innovatieve metingen
Fugro
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Wiertsema
De Ruiter Grondwatertechniek
Van Tongeren
Heijmans
…….

4.2

Organisatorische opzet
RWS WVL heeft in het kader van de KPP-programmering in samenwerking met Deltares het
voortouw genomen voor het haalbaarheidsonderzoek en de inventarisatie van beschikbare
technieken.
Het ligt vanuit de posities en resultaten daarom voor de hand dat beide partijen ook bij het
vervolg een duidelijke rol pakken met een nader te bepalen taakverdeling binnen het totale
programma. Belangrijk is dat het niet bij deze twee partijen blijft liggen.
Onderstaand wordt een voorzet gedaan voor een mogelijke organisatorische opzet
voortbouwend op de eerder genoemde uitgangspunten
Programma-management
Het bereiken c.q. bewaken van de strategische doelen van het pilot- en innovatieprogramma,
alsmede de financiële en inhoudelijke voortgangsbewaking op hoofdlijnen valt onder het
programma-management.
De beschikbaarheid van voldoende capaciteit, alsmede brede kennis- en ervaring op het
gebied van de rol van de ondergrond in projecten en de inzet van (innovatieve) meet- en
monitoringtechnieken wordt hierbij als belangrijk gezien. Daarnaast is onafhankelijkheid
vanuit markt oogpunt wenselijk.
Kijkend naar de geïnteresseerde en betrokken partijen en de aanwezige onderlinge relaties
lijkt de meest logische keuze om deze taak bij Deltares onder te brengen. De inhoudelijke
opdracht en aansturing kan plaatsvinden via een in te stellen stuurgroep.
Stuurgroep
Het pilot- en innovatieprogramma wordt gevormd door een breed consortium met een groot
aantal partijen die op verschillende wijze deelnemen en bijdragen aan de uitvoering en
financiering van het totale programma.
Het instellen van een stuurgroep waaraan de programma-manager rapporteert en waarin de
strategie van het overkoepelende programma besproken en afgestemd wordt ligt het meest
voor de hand. Hierin kunnen namens het consortium keuzes gemaakt kunnen worden.
Vanuit RWS kan RWS-WVL hierin een inhoudelijke kennismakelaars-rol voor RWS vervullen.
Vanuit de borging van het praktijkgerichte karakter en de rol/omvang van de pilots in het
programma (incl. financiering) ligt een sturende/coördinerende rol door GPO (voorzitter) voor
de hand.

Projecten
Door RWS wordt vanuit verschillende organisatie-onderdelen deelgenomen aan de pilotprojecten, inclusief de link naar de afzonderlijke projectfinanciering. Dit betreft zowel
GPO/PPO/Regio/HWBP. De rol van RWS is daarbij “launching customer” van deze
veelbelovende meettechnieken. Er is bereidheid gevonden om als rijksoverheid in dit
consortium mee te draaien, zowel financieel als in-kind/uren en met concrete pilots.
De verwachting is dat voor elke pilot er een afzonderlijk kontrakt gesloten zal worden.
Daarmee ligt de aansturing van de pilots in sterke mate op individueel projectniveau.
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Een afzonderlijk aandachtspunt is het identificeren eventuele proeftuinlocaties die ook voor
toekomstige innovatie op het gebied van meet- en monitoringtechnologie beschikbaar zijn.
Deze locaties krijgen een hogere prioriteit indien een dergelijke keuze mogelijk is.
Open netwerk
Uit de recente interesse-peiling, rolverdeling en de knelpunten rond innovatie komt naar
voren dat het opzetten van een Community of Practice meerwaarde heeft (Deltares, 2021b).
Daaraan kunnen zowel vertegenwoordigers vanuit overheden (I&W en RWS en HWBP en
waterschappen en provincies) maar ook kennisinstituten en marktpartijen deelnemen. Het is
wenselijk hierbij ook verbinding te leggen met bestaande netwerken om overlap en
competitie te voorkomen. In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal partijen en
relevante netwerken benoemd. In de opstartfase zal nagegaan moeten worden of en hoe
hierop aangesloten kan worden ten behoeve van kennisdeling.

4.3

Te financieren activiteiten
Het verwerven van een sluitende financiering op programma-niveau voorafgaand aan de
start van het programma is naar verwachting een tijdrovend proces met de nodige
afbreukrisico’s.
Logischer lijkt het daarom de financiering meer organisch vorm te geven, waarbij gestart
wordt met deelactiviteiten uit het programma waarvoor op basis van urgentie en beschikbare
middelen een snelle start gemaakt kan worden (laaghangend fruit). In overleg met de
stuurgroep is het vervolgens zaak om ook de financiering van activiteiten met een breder
belang, maar zonder duidelijke belanghebbende/trekker te realiseren.
Mogelijke financieringsbronnen zijn Onderzoek- en investeringssubsidies, TKI-subsidies,
HWBP-projecten, RWS-GPO, RWS-WVL kennisontwikkeling, budget gebiedsgericht
grondwaterbeheer, beleidsruimte I&W/EZK/BZK, etc. De beschikbare bronnen worden in
sterke mate bepaald door het type activiteit.
Het lijkt van daaruit logisch om onderscheid te maken in twee vormen van financiering
namelijk de programma-financiering en de pilot-gerichte projectfinanciering.

4.3.1

Activiteiten Programma-financiering
Het onderdeel programma-financiering betreft de generieke activiteiten die wenselijk en
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het innovatieprogramma. Hiervoor zal besloten
moeten worden of deze financiering volledig onafhankelijk geregeld worden of dat er een
mogelijkheid is dit uit bijdragen vanuit de pilot-projecten te financieren (omslagstelsel). De
eerste optie lijkt vooralsnog de meest werkbare optie.
Onder de programma-financiering vallen de volgende activiteiten:
Coördinatie en overleg
• Administratie programma-activiteiten,
• Projectteam overleg 1x per 2 mnd,
• Stuurgroep 2x/jaar)
• Inhoudelijke jaarrapportage
• Specialistisch overleggen RWS, techniekaanbieders, omgevingspartijen e.d.
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Kennisontwikkelingsspoor
Techniekvalidatie- en verificatie
- labproeven kleine schaal
CoP-activiteiten
• workshop (2x/jaar)
• nieuwsbrieven (4 per jaar)
• handreiking(en): meten met glasvezel
• Kennisdeling (publicaties, presentaties)

4.3.2

Projectovereenkomsten
Voor het onderdeel pilotprojecten wordt uitgegaan van afzonderlijke overeenkomsten per
pilot-projecten in verband met financiering en aansturing, maar met een nadrukkelijke link
naar het totale programma.
Technologie-validatie en verificatie projecten
1. Pilotproject gebiedsgericht grondwaterbeheer (bijv. Botlek)
projectplan, vooroverleg
uitvoering/rapportage (1D, 2D-meting)
2. Pilotproject sluizen en stuwen
projectplan, vooroverleg
uitvoering/rapportage (2D, 3D-meting)
3. Pilotproject piping en wellen
projectplan, vooroverleg
uitvoering/rapportage (2D, 3D-meting)

4.4

Budgetschatting totaal pilot- en innovatieprogramma
Op basis van de eerder omschreven activiteiten en uitgaande van gemiddelde bedragen voor
pilotprojecten is een schatting gemaakt van de totale omvang van het pilot- en
innovatieprogramma. Dit staat samengevat in onderstaande tabel. Alle genoemde bedragen
zijn exclusief BTW.

Programmaonderdeel

Hoofdactiviteiten

Coördinatie en
overleg

. programmamanagement

50

50

50

150

Techniekontwikkeling

. lab-validatieproeven

75

75

75

225

3-5
pilotprojecten

. project uitvoeringsplan
. veldmetingen
. interpretatie/rapportage

250

500

500

1.250

CoP-activiteiten

. workshop (2x/jaar)
. nieuwbrief (4x/jaar)
. technische handreiking

75

75

75

225

TOTAAL

Jaar 1
k€

Jaar 2
k€

Jaar 3
k€

TOTAAL
k€

1.850

Bovenstaande tabel maakt verder geen onderscheid het type bijdrage (cash, in-kind, subsidie
e.d.)
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4.5

Opstartfase pilot- en innovatieprogramma

4.5.1

Vervolgstappen verwerving programmafinanciering
De onderdelen projectmanagement (coördinatie- en overleg), techniekontwikkeling en de
CoP-activiteiten worden geschaard onder de overkoepelende programma-financiering.
In de opstartfase is het zinvol om nadat de plannen voor pilot-projecten op hoofdlijnen zijn
uitgewerkt een bijeenkomst te organiseren waarin deze gepresenteerd worden. Daarin kan
vervolgens nagegaan worden welke vorm van betrokkenheid en informatievoorziening niet
direct in een pilot betrokken partijen nuttig en/of noodzakelijk vinden vanuit de strategische
doelstellingen van het programma.

4.5.2

Vervolgstappen uitwerking pilots en verwerving projectfinanciering
De nadere detaillering van pilot/demonstratie-projecten is belangrijk onderdeel van het
pilotproject gerelateerde deel van het programma.
Om voor de individuele pilots tot een go/no-go besluit te komen zijn de volgende stappen
nog noodzakelijk:
•
•
•

•
•

4.5.3

Consortium-vorming
Verzameling projectinformatie, inventarisatie beschikbare informatie bodem- en
grondwatergegevens
Ontwikkeling projectplan pilot
Identificatie uitvoeringseisen, concretisering verwachte uitkomsten en
meerwaardebepaling
Selectie technieken
Identificeren te toetsen technologie-claims (mogelijk gebruik ETV-methodiek
ter verificatie)
Opzet meetprogramma incl. wijze van interpretatie/evaluatie
Kostenraming
Taakverdeling/financiering
Sluiten projectovereenkomst

Subsidie-verwerving
De concrete mogelijkheden tot het verwerven van TKI-subsidie(s) vanuit investerings- en
ontwikkelprogramma’s van marktpartijen (bijv. met techniek-aanbieders) worden pas duidelijk
aan de hand van de uitwerking van mogelijke pilotprojecten en de identificatie van activiteiten
en taakverdeling daarin. Het lijkt reëel om de mogelijkheid van TKI-subsidie mee te nemen bij
het bepalen van de financiële dekking voorzover het direct aan de grondwaterstromingsmetingen gerelateerde activiteiten betreft inclusief het laboratorium-validatie onderzoek.

4.5.4

Benodigde financiering opstartfase
Uitgaande van een doorlooptijd van 6 maanden tot 1 jaar voor deze fase ten behoeve van de
consortiumvorming en de eerste bepaling van de proefopzetten ten behoeve van het
bepalen van de benodigde financiering en het sluiten van projectovereenkomsten is de
inschatting dat er een budget van k€ 150,-- tot k€ 200,-- benodigd is.
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4.5.5

Stappenplan opstartfase
Benaderen mogelijke consortiumpartners, toetsen deelnamebereidheid (bijv. WVL/GPO,
Deltares, Vitens, Havenbedrijf Rotterdam, Fugro, GC (Gieling Consultancy)/Ingenieursbureau
Land (leveranciers Aquavector), Acaciawater, KnowH2O.
Detail-uitwerking pilots (locatie-informatie, bepaling specifieke meetvraag en innovatie)
Opstellen eerste meetplan (resultaat-verwachtingen, verificatiemogelijkheden)
Vertalen wensen en mogelijkheden naar projectplan inclusief kosten.
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5

Pilot-projecten

5.1

Algemeen
In het laatste gedeelte van de eerder gehouden interviewronde (Deltares, 2021a) zijn een
aantal hernieuwde gesprekken met geïnteresseerde partijen gevoerd. Daarbij is de aandacht
verschoven van de vraag of men meerwaarde ziet in het uitvoeren van grondwaterstromingsmetingen naar het ophalen van ideeën aan welke projecten mogelijk een pilot gekoppeld kan
worden. De mate van detaillering van de verschillende pilot-projecten verschilt sterk omdat ze
gebaseerd is op de gesprekken en ze (nog) niet uitgewerkt zijn volgens een systematisch
format.
Op basis van de eerste beoordeling van de kansrijkheid van aangedragen pilotprojecten
wordt geadviseerd met de volgende lijst te starten voor de uitwerking van mogelijke
pilotprojecten.
Waterveiligheid
•
•
•

Dijken (piping als faalmechanisme)
Kunstwerken zoals sluizen en stuwen
Kanalen (wellen)

Duurzaam grondwaterbeheer
•
•
•
•

Uitvoering infrastructurele projecten (o.a. bemaling)
Grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening
Gebiedsgericht grondwaterbeheer bij verontreinigingen en geohydrologische
isolatie
Overig
Kwelstroming bij natuurgebieden
Verzilting
Subirrigatie

Voor bovenstaande indeling van praktijksituaties resulteert dit in de volgende (start-) lijst van
pilotprojecten:
1. Kwel Amsterdam-Rijnkanaal: Aan weerszijden van het ARK ligt een lager gelegen
veenweidegebied met opbarsten van het veenpakket. Waarschijnlijk door droogvallen van
het veen, waardoor minder tegendruk ontstaat. Vaststellen hoe de grondwaterstroming
dwars op het kanaal is, zodat de stromingsrichting bepaald kan worden om de juiste
maatregelen te nemen.
2. Nieuwe sluis Terneuzen: Hier speelt kwel en grondwaterstroming/richting een rol. Ook met
name zoute/brakke omgeving en risico’s op vernatting in Terneuzen. Wordt veel aan
monitoring met peilbuizen gedaan, maar wellicht kan grondwaterstroming hier iets aan
toevoegen.
Optie: A27 Ring Utrecht Verdiepte Ligging. Afhankelijk van lopende politieke en bestuurlijke
besluitvorming.
3. GebiedsGerichte Aanpak (GGA) pilot Botlek
4. HWBP Reevediep proef macrostabiliteit NB. Aanhaken/uitbreiden bestaande proefopzet
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Optie: LivingLab Proeflocatie Hedwige/Prosperpolder (glasvezeltoepassing met België). Al in
uitvoering, meer volgen dan (mee-)sturen
5. Kleinschalig project gekoppeld aan onderzoek sub-irrigatie.
Optie: Samenwerking in demonstratie-project van/met waterbedrijven (Waternet/Vitens)

5.2

Waterveiligheid

5.2.1

Kanalen en sluizen

Amsterdam-Rijn kanaal
Consortium:
Stakeholder/1e kontaktpersoon: RWS GPO
Overige stakeholders: Waternet/RWS WVL
Korte beschrijving casus:
Bij het ARK is sprake van welvorming en ondervinden belanghebbenden schade hiervan. De
oorzaken en oplossingen zijn complex en de uiteindelijke keuze heeft mogelijk vergaande
consequenties in toekomstig ruimtegebruik zowel als kosten.
Aan weerszijden van het ARK ligt een lager gelegen veenweidegebied met opbarsten van het
veenpakket. Waarschijnlijk door droogvallen van het veen, waardoor minder tegendruk
ontstaat. Vaststellen hoe de grondwaterstroming dwars op het kanaal is, zodat de
stromingsrichting bepaald kan worden om de juiste maatregelen te nemen.
Aspecten voor projectplan:
Doel/meerwaarde/urgentie/kansen:
• Verbeterde inschatting hydraulische weerstand kanaalbodem
• Verbeterde risico-inschatting optreden van wellen bij beheersactiviteiten
Projectvoorwaarden:
• …. (te bepalen in nader overleg met RWS GPO)
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
• Plan van aanpak voor toepasbaarheid innovatieve meettechnieken in relatie tot
welvorming
Technische uitvoeringsaspecten:
Risico’s:
• Probleemstelling nog niet helder in beeld inclusief schaal waarop gemeten moet
kunnen worden.
• Financiering onzeker

Sluis Terneuzen
Consortium:
Stakeholder/1e kontaktpersoon: RWS GPO
Overige stakeholders: RWS WVL,
Korte beschrijving casus:
Nieuwe sluis Terneuzen. Hier speelt kwel en grondwaterstroming/richting een rol. Ook met
name zoute/brakke omgeving en risico’s op vernatting in Terneuzen. Wordt veel aan
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monitoring met peilbuizen gedaan, maar wellicht kan grondwaterstroming hier iets aan
toevoegen.
Aspecten voor projectplan:
Doel/meerwaarde/urgentie/kansen:
• Verbeterde interpretatie pompproeven bij ontwerp van een sluis en risico-bepaling
onderloopsheid en achterloopsheid
• Verbeterde inschatting effectiviteit bestaande kwelschermen in relatie tot
onderhoudsopgave natte kunstwerken
• Gebruik van informatie uitgevoerd grondonderzoek, combinatie van gegevens met
lopend monitoringprogramma
Projectvoorwaarden:
• …. (te bepalen in nader overleg met RWS-GPO)
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
• Toegankelijkheid terrein voor het uitvoeren van een meetprogramma
Technische uitvoeringsaspecten:
• Fysieke mogelijkheden voor het doen metingen (beschikbare peilbuizen en
diameters daarvan), mogelijkheden voor het wegdrukken van glasvezel-kabels
(bereikbaarheid met ballastwagen).
Risico’s
• Locatie-toegankelijkheid

5.2.2

Dijken

Reevediep proef macrostabiliteit
Lopende pilot vanuit HWBP met mogelijkheid om aan te haken.
Bestaand consortium: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Deltares, HWBP
Korte beschrijving casus:
Het Reevediep is een nieuwe hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer. Een deel
van het bestaande dijktraject wordt door de herinrichting van het gebied overbodig. Het
gebied kenmerkt zich door een dunne ondoorlatende deklaag en is daarbij geschikt om
onderzoek te doen naar het opdrijfmechanisme en macrostabiliteit. Bij de proef is het doel
middels de injectie van grondwater via putten opdrijven en bezwijken van een deel van het
dijktracé te realiseren en meetgegevens te verzamelen voor een nadere analyse in hoeverre
dit bij dunne deklagen kan optreden. De planning is de proef uit te voeren na de sloop van de
Roggebotsluis.
Aspecten voor projectplan:
De geplande proef en het stadium waarin deze verkeerd biedt een kans om het
meetprogramma uit te breiden met het meten van grondwaterstroming. Deze aanvullende
informatie biedt kansen voor het proefproject omdat stroming gemeten wordt tijdens het
injectie-proces en het induceren van het opdrijfmechanisme. Voor dit onderzoek is
aansluiting interessant omdat allerlei basisgegevens verzameld worden die van belang zijn
voor de uitvoering en interpretatie van het meetprogramma.
Risico’s:
• Proef gericht op bepalen van macrostabiliteit en niet zozeer op
grondwaterstromingsafhankelijke faalmechanismen.
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Optie: Hedwige/Prosperpolder pipingproef
Lopende pilot vanuit HWBP met mogelijkheid om aan te haken.
Huidige consortium: HWBP, STOWA, Deltares, Waterloopkundig lab.,
Stakeholder/1e kontaktpersoon: HWBP
Overige stakeholders: RWS KvK programma piping; STOWA; netwerk Dijkmonitoring
Korte beschrijving casus:
Belang van goede inschatting piping-risico bij toetsing waterveiligheid van keringen.
Aspecten voor projectplan:
Doel/meerwaarde/urgentie/kansen:
• Bij de toetsing van de waterveiligheid wordt bij bepaling van het risico op piping
aandacht besteed aan de richting van de stroming van het grondwater onder de dijk
en nabij de wel.
• Voor sommige dijken geldt dat de richting van de grondwaterstroming zeker niet altijd
haaks op de dijk staat, de kwelweg is dan langer dan in de standaard 2D haaks
aanpak. Daadwerkelijk meten van de richting als check op dergelijke gunstig
aannamen.
• De stroming naar de wel toe 3D, in de modellen is het nu altijd 2D (oneindige lange
wel/sloot). Toepassing van de 3D aspecten in de modellering kan in de
onderzoeksfase baat hebben bij metingen van de grondwaterstroming (validatie te
optimaliseren rekenregel).
• Meten van grondwaterstroming kan bijdragen aan besparing op kosten
dijkversterking door verbeterde inschatting risico optreden van piping.
Projectvoorwaarden:
• Inpassing in lopend onderzoeksprogramma LivingLab
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
• Plan van aanpak voor toepasbaarheid innovatieve meettechnieken in relatie tot
piping, inpasbaarheid in lopende netwerken/onderzoek
Technische uitvoeringsaspecten:
• Haalbaarheidstoets meetprogramma in relatie tot rol van heterogeniteit in pipingrisico’s
Risico’s
• Tijdsplanning/beschikbaarheid locatie in relatie tot LivingLab-project
• Acceptatie toets op maat in het kader van WBI 2017 vraagt veel meer dan invoeren
van innovatieve meetmethode grondwaterstroming.

5.3

Duurzaam grondwaterbeheer

5.3.1

GebiedsGerichte Aanpak (GGA) pilot Botlek
Consortium:
Primaire stakeholder/1e kontaktpersoon: Gem. Rotterdam
Overige stakeholders: Ministerie I&W, Deltares,
Korte beschrijving casus:
In het Rotterdamse havengebied is door langdurige aanwezigheid van industriële activiteiten
op verschillende plaatsen verontreiniging van bodem en grondwater ontstaan.
Aspecten voor projectplan:
Doel/meerwaarde/urgentie/kansen:
• Betere kwantificering natuurlijke lozingen in combinatie met grondwaterverspreidingsmodellering
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•

Verbeterd inzicht in voorkeurspaden verspreiding verontreinigingen (meer
gedifferentieerd beeld verkrijgen bij pompproeven die nu gepland zijn/worden ten
behoeve verbeteren grondwatermodel)
• valideren en verbeteren instationair grondwatermodel,
• validatie systeeminzicht/modellering voor het maken van aangepaste afspraken over
het ‘schoon’ terugleveren van uitgegeven terreinen and het gem. Havenbedrijf.
Projectvoorwaarden:
• Het project is onderdeel van een pilot gebiedsgericht grondwaterbeheer met
financiering vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Financiële
inpasbaarheid in financieringskader I&W noodzakelijk.
Technische uitvoeringsaspecten:
Flowmeting bij nog uit te voeren pompproef, puntmeting en glasvezeltoepassing
Risico’s:
. onzekere (aanvullende) financiering vanuit pilot-budget ministerie I&W

Optioneel: A27 Ring Utrecht Verdiepte Ligging
Consortium:
Stakeholder/1e contactpersoon: RWS GPO
Overige stakeholders: gem. Utrecht, HDSR, provincie Utrecht, Deltares
Korte beschrijving casus:
Ten behoeve van de verbreding van de A27 binnen de bestaande foliebakconstructie bij
Utrecht is een grondwaterstandsverlaging voorzien. Deze grondwaterstandsverlaging is
noodzakelijk om de verbredingswerkzaamheden binnen de bestaande folieconstructie
mogelijk te maken. De eventuele doorwerking van de verandering via een aangebrachte
diepe schermwand tijdens de realisatiefase zou kunnen leiden tot omgevingseffecten. In de
eindsituatie zou opstuwing van grondwater tegen de afsluitende schermwand eveneens tot
veranderingen van de grondwaterstand buiten de schermwand kunnen leiden. Ten
noordwesten van de schermwand komen tevens grondwaterverontreinigingen voor binnen de
zone van het gebiedsgerichte grondwaterbeheer van de gem. Utrecht die zich niet mogen
verplaatsen over de aangewezen zone-grens. Met het meten van grondwaterstromingssnelheid en richting kan de effectschatting verbeterd worden en/of de onzekerheid daarin
gereduceerd.
Aspecten voor projectplan:
Doel/meerwaarde/urgentie/kansen:
• Vertrouwen omgeving in voorspelde effecten ten behoeve van vergunningverlening
en realisatie (na wijziging huidige TB-besluit, start aanbestedingsproces onbekende)
• monitoring mogelijke opstuwing grondwater en richtingsverandering onder
aanwezigheid diepe schermwand,
• valideren en verbeteren instationair grondwatermodel, bv doorlatendheden van de
bodem
• toetsen (ontbreken van) beïnvloeding verspreidingsrichting aanwezige
verontreinigingen
Projectvoorwaarden:
• Uitwerking project afhankelijk van politieke/bestuurlijke besluitvorming rond A12/A27
Ring Utrecht. Bruikbaar (eenvoudig en praktisch) meetinstrument eind 2023 (van
belang voor aanvraag bemalingsvergunning);
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
• Plan van aanpak voor doorontwikkeling innovatieve meettechnieken, kansen, risico’s,
financiering, planning, welke medefinanciers, welke garanties etc.
Technische uitvoeringsaspecten: Uitgaande van toepassing diepe schermwand. Toe te
passen technieken: Wegdrukbare glasvezel, horizontale glasvezel, puntmeting
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Risico’s:
• Project getemporiseerd in afwachting van politieke besluitvorming aanpak Ndepositie en noodzakelijke aanpassing TB-besluit hiervoor
• In afwachting van politieke besluitvorming geen additionele financiering beschikbaar.

Kleinschalig project gekoppeld aan onderzoek sub-irrigatie
Consortium: KnowH2O,
Korte beschrijving casus: Inbedding/uitbreiding aan pilotproject(en) waarin sub-irrigatie
wordt onderzocht.
Aspecten voor projectplan:
In aansluiting op lopende projecten (o.a. gerelateerd aan KLIMAP) is er interesse en zijn er
mogelijkheden om lopende onderzoeken op perceelsniveau uit te breiden met het meten van
grondwaterstroming als aanvulling op het huidige meetprogramma.

Waterwingebied, intrekgebied verontreiniging
Consortium:
Stakeholder/1e contactpersoon: Vitens
Overige stakeholders: Waternet, KWR, Deltares
Korte beschrijving casus:
Drukte in de ondergrond, klimaatverandering, gebiedsgericht grondwaterbeheer. WKO,
flexibele winningen, verspreiding bodemverontreiniging
Aspecten voor projectplan:
Doel/meerwaarde/urgentie/kansen:
Projectvoorwaarden: Goede aansluiting bij BTO-programma waterbedrijven.
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
Technische uitvoeringsaspecten: Toepassing combinatie van technieken waaronder
glasvezel
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