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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 overleg vormgegeven vanuit RWS en Deltares inclusief een wederzijdse
kritische blik op noodzakelijke activiteiten gericht op de projectdoelstelling. Qua uitvoeringsvorm is er duidelijk sprake van co-creatie.
Onderdeel van het proces van meerwaarde bepaling van de innovatieve meettechnieken zijn
(verdiepende) interviews bij stakeholders geweest. Deze blijken zeer nuttig en hebben
bijgedragen aan het identificeren van raakpunten en concretere aansluiting bij mogelijke
pilot/demonstratie-projecten en netwerk-activiteiten.
Het definitieve resultaat van het project bestaat uit:
•
Gespreksverslagen (voorliggend rapport)
•
Een position paper inclusief samenvatting van de casussen
•
(Middel)lange termijn innovatieprogramma, nadere karakterisatie van
grondwaterstromingssituaties
•
Eindrapport (oplegnotitie) inclusief PowerPoint presentatie
Voorliggend rapport betreft de weergave van interviews (gespreksverslagen) gericht op de
nadere inventarisatie van verwachtingen bij zowel de vraag- als aanbodzijde voor de verdere
implementatie van beschikbare meet- en monitoringtechnieken. In totaal zijn zo’n 45 open
interviews gehouden met een duur van 1-1,5 uur. In een enkel geval is er sprake van
deelname aan twee interviews. Dit betreft dan vaak opvolgende gesprekken gericht op
nadere identificatie/verdieping van mogelijke pilotprojecten. In de studie uit 2019 (Deltares,
2019) lag de nadruk op de technische mogelijkheden (aanbodzijde). In dit onderzoek is de
focus en daarmee ook de achtergrond van de gesprekspartners gelegd op de vraagzijde met
het doel de mogelijke toepassing en de te behalen meerwaarde te achterhalen. In het open
gesprek zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: toepassingsgebied(en) voor
het meten van grondwaterstroming, de relevante mechanismen hierbij, de huidige bepalings/meetmethode en de verwachtingen ten aanzien van de meerwaarde, alsmede mogelijke
voorbeeldprojecten hiervoor. Niet alle onderwerpen zijn overigens in de gesprekken in
dezelfde mate aan de orde gekomen.
Uit de interviews blijkt dat er een brede interesse is voor het gezamenlijk uitvoeren van een
kennis- en innovatietraject gericht op het meten van grondwaterstroomsnelheid en -richting
Dit blijkt te raken aan een breed scala van projectactiviteiten in verschillende
toepassingsgebieden.
Naast inhoudelijke aspecten speelt ook nadrukkelijk de aantakking en inbedding in
organisatorisch opzicht een belangrijke rol bij het bepalen van de vervolgstappen in de vorm
van een 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.
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1

Inleiding

1.1

Doelstelling van het project
In 2019 is in het Corporate Innovatie Programma (CIP) een inventarisatie en evaluatie
uitgevoerd van meet- en monitoringstechnieken die gebruikt kunnen worden voor het bepalen
van (veranderingen in) de grondwaterstroomsnelheid en -richting (Deltares, 2019).
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.
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 (Co creatie) inclusief
een wederzijdse kritische blik op noodzakelijke activiteiten gericht op de projectdoelstelling.
In een goede samenwerking zijn taken gedetailleerd, opgepakt en verdeeld . De uitvoering
heeft geresulteerd in een viertal producten, dit betreft:
•
Gespreksverslagen
•
Een position paper inclusief samenvatting van de casussen
•
(Middel)lange termijn innovatieprogramma, nadere karakterisatie van
grondwaterstromingssituaties
•
Eindrapport inclusief PowerPoint presentatie
Voorliggend rapport betreft de weergave van interviews (gespreksverslagen) gericht op de
nadere inventarisatie van verwachtingen bij zowel de vraag- als aanbodzijde bij de verdere
implementatie van beschikbare meet- en monitoringtechnieken.

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/zout) water en
ruimtelijke inrichting. De bodem en ondergrond, waarvan het gebruik intensiveert, spelen in
deze opgave een betekenisvolle rol, zowel om uitdagingen 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.
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)
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De 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
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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.
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2

Inventarisatie vraag- en aanbod

2.1

Algemeen
In 2019 is in het kader van CIP een onderzoek uitgevoerd naar meettechnieken voor het
bepalen van de grondwaterstromingssnelheid en -richting (Deltares, 2019). Hierin wordt
geconcludeerd dat er meerwaarde bereikt kan worden ten opzichte van de gangbare
methode van het plaatsen van peilbuizen. Dit door het direct meten van grondwaterstroming
en -richting. De relevante toepassingscriteria bij de keuze van de meettechniek zijn:
eenvoudig en praktisch toepasbaar, kosten, schaal van de meting, voldoende robuust,
betrouwbaar en nauwkeurig. De toepassingsgebieden waarvoor dit geldt zijn:
•
Geforceerde grondwaterstroming door een ingreep (bemaling, baggeren, peilverhoging)
•
Ondergrondse constructies waardoor opstuwing van grondwater kan plaatsvinden
•
IJken / kalibreren van grondwatermodellen (landelijke, regionale, lokale schaal)
Omdat de mogelijkheden van de technieken nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd wordt
aanbevolen om in een vervolgonderzoek de terugkoppeling te maken van wat er technisch
mogelijk is en of dat uiteindelijk aansluit bij de wensen van de stakeholders. De methodiek
die hiervoor toegepast kan worden is ontwikkeld in een aantal Europese onderzoeksprojecten en betreft ‘Environmental Technology Verification (ETV)’. ETV is gericht op het
implementeren van innovatieve technieken in de markt en het realiseren van versnelde
acceptatie daarvan door toetsing van prestatiekenmerken door een onafhankelijke derde
partij.
De uitdaging ligt in het combineren van eisen vanuit de markt (toepassing), kennis
(beoordelen techniek prestaties en toepassing meetresultaten) en praktijk (metingen
uitvoeren en er geld mee verdienen). Belangrijk hierbij is dat men zich realiseert dat er
onvoldoende marktprikkels en commerciële drijfveren zijn voor mogelijke techniekaanbieders om een dergelijke aanpak zelfstandig vorm te geven en uit te voeren.
Winstgevende inzet van dit type meettechnieken blijkt in de praktijk alleen mogelijk als de
kosten van de innovatieve ontwikkelingen niet op de kostprijs drukken.
Dit onderzoek omvat daarom twee sporen. Het eerste spoor is een processpoor om een
groep ‘belanghebbende welwillenden’ te creëren die vanuit hun rol en positie in de markt baat
hebben bij het gebruik van de meetresultaten en van daaruit bereid zijn innovatieve
ontwikkelingen op het gebied van het meten van grondwaterstroming (financieel) te
ondersteunen. Het tweede spoor is de beschrijving van een pilot / demonstratieprogramma
om kansrijke technieken uit te proberen en daarvan op een gecontroleerde wijze de
prestaties in de praktijk vast te stellen (technologie-verificatie).
De basis voor deze twee sporen is gelegd vanuit de informatie die verzameld is met
belanghebbenden voor de verschillende onderscheiden toepassingsgebieden. De nadruk is
hierbij gelegd op de vraagzijde vooral omdat de verwachte meerwaarde een belangrijk
besliscriterium is voor een vervolg. Hiermee moet de vraag beantwoord worden of deze
meettechnologie voor de stakeholders een ‘nice to have’ of een ‘need to have’ karakter heeft,
welke prioritaire vragen van stakeholders kunnen hiermee beantwoord worden en welke niet.
Dit hangt natuurlijk sterk af van de soort prioritaire vragen die de verschillende stakeholders
hebben in diverse toepassingsgebieden, maar ook van de ruimtelijke schaal en de tijdschaal.
Dat is niet zo eenvoudig om na te gaan, omdat elke meettechniek ook zijn beperkingen heeft.
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2.2

Opzet interviews
Allereerst is er, aan de hand van de Deltares en RWS-WVL netwerken, een inventarisatie
uitgevoerd om een lijst op te stellen van potentiele te interviewen personen.
Ten behoeve van de interviews is er een basis gespreksaanpak uitgewerkt als een soort
checklist. De volgende structuur is gehanteerd bij deze interesse-peiling:
o Introductie: (wat is eigenlijk “grondwater”, en “stroomt dat” en “kun je dat
meten”, “hoe dan”, hoe ziet zo’n apparaat eruit”, etc.).
o Karakteristieke praktijksituaties waarbij grondwaterstroming een rol speelt
▪ (A) Geforceerde grondwaterstroming door een ingreep (bemaling,
baggeren, peilverhoging)
▪ (B) Monitoren van ‘natuurlijke grondwaterstroming’ i.r.t. IBC
werken/verontreinigingen
▪ (C) Monitoren van dijkveiligheid i.r.t. piping
▪ (D) Ondergrondse constructies waardoor opstuwing van grondwater
kan plaatsvinden
▪ (E) IJken / kalibreren van grondwatermodellen (landelijke, regionale,
lokale schaal)
o Behoeftepeiling meten grondwaterstroming
▪ Ontwerp, uitvoering en monitoring
▪ Risico-beheersing
▪ Beleidsontwikkeling en implementatie
o Technologie scan bepalen grondwaterstroming (Deltares-studie)
▪ Peilbuizen, grondwaterstandsverschillen (in praktijk referentietechniek)
▪ Meten verplaatsing thermische puls
▪ Optische technieken (glasvezelkabel, optische meting
deeltjesverplaatsing)
▪ …….
o Interesse, bereidheid om aan bijeenkomst deel te nemen en/of op de hoogte
gehouden te worden van de uitkomsten
De te interviewen personen hebben van tevoren het inventarisatie-rapport toegestuurd
gekregen als achtergrondinformatie (Deltares, 2019). Daarnaast zijn in een begeleidende email gerichte inhoudelijke vragen en/of specifieke aandachtspunten vanuit de rol van de
gesprekpartners naar voren gebracht.
Vervolgens hebben, na telefonische consultatie, in november en december 2020 circa 10
interviews plaatsgevonden. Per interview zijn er veelal 2 personen tegelijkertijd geïnterviewd.
Dit hebben wij gedaan omdat onze ervaring is dat interactie extra informatie en meer
diepgang op levert.
In 2021 zijn de interviews voortgezet. Daarbij zijn op basis van de tussentijdse resultaten
naast inventarisatie ook meer verdiepende interviews afgenomen. Hierbij is dieper ingaan op
zowel de materie als ook de potentiele pilots en de organisatorische inbedding daarvan.

2.3

Gespreksresultaten
In totaal zijn door Deltares en RWS-WVL ca. 28 interviews en gesprekken gevoerd, veelal
met meerdere personen. In totaal is met meer dan 45 mensen gesproken.
Van alle gevoerde gesprekken zijn notities gemaakt, waarbij in de verslaglegging gekozen is
voor een standaard-opzet met onderstaande indeling.
• Gesprekspartners:
• Datum:
• Overige deelnemers:
• Algemeen:
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•
•
•
•
•
•
•

Toepassingsgebied(en):
Relevante mechanismen:
Huidige bepalings-/meetmethode:
Meerwaarde:
Voorbeeldprojecten:
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:

De afzonderlijke gespreksnotities zijn opgenomen in de bijlage A. Hierbij zijn, om privacy
redenen, de namen van de geïnterviewden weggelaten.
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3

Evaluatie resultaten
Er is een brede interesse voor het gezamenlijk uitvoeren van het kennis- en innovatietraject
gericht op het meten van grondwaterstroomsnelheid en -richting geconstateerd. De interesse
raakt daarbij aan een breed scala van projectactiviteiten in verschillende toepassingsgebieden. Breder dan waar eerder vanuit gegaan is.
De uit de stakeholder-analyse voortkomende interviews waren zeer nuttig, aanvullend en
inhoudelijk verdiepend en hebben bijgedragen aan het identificeren van raakpunten en
concretere aansluiting bij mogelijke pilot/demonstratieprojecten en netwerk-activiteiten. Naast
inhoudelijke aspecten blijkt nadrukkelijk de aantakking en inbedding in organisatorisch
opzicht een belangrijke rol bij het te bereiken resultaat. Deze aantakking is noodzakelijk voor
het genereren van draagvlak voor het uit te werken innovatieprogramma en de implementatie
van resultaten in de praktijk.
Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de achtergronden van de geïnterviewde
personen op basis van de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn en het taakveld dat ze
daarbij bestrijken in de markt. Tevens is een indeling gemaakt naar het toepassingsgebied
waarop ze actief zijn.

Type organisatie

aantal

Triple helix

aantal

Toepassingsgebied

(Centrale) overheid

2

Beleid

3

(A) Geforceerde grondwaterstroming door een ingreep (bemaling, baggeren,

3

peilverhoging)
Waterschap

8

Klant

22

(B) Monitoren van ‘natuurlijke grondwaterstroming’ i.r.t. IBC werken/verontreinigingen

7

Provincie

1

Handhaving

1

(C) Monitoren van dijkveiligheid i.r.t. piping

21

Gemeente

3

NGO

3

(D) Ondergrondse constructies waardoor opstuwing van grondwater kan plaatsvinden

4

Uitvoeringsorganisatie

15

Techniekaanbieder

1

(E) IJken / kalibreren van grondwatermodellen (landelijke, regionale, lokale schaal)

6

Waterleidingbedrijf

2

Techniekleverancier

Universiteit

1

Adviseur

3

Kennisinstituut

9

Uitvoering

1

Adviesbureau

3

Kennispartij

10

Techniekaanbieder

1

Aannemer
45

45

Tabel 1. Verdeling interviews naar type organisatie en positie in de markt.

De inhoudelijke uitwerking van de gespreksresultaten zal plaatsvinden door middel van een
tweetal afzonderlijke rapporten. Dit betreft:
• Een position paper inclusief samenvatting van de casussen
• Lange termijn pilot / innovatieprogramma, nadere karakterisatie van
grondwaterstromingssituaties.
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A
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Gespreksnotities interviews
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Gesprekspartner: Deltares (2 personen)
Datum: 11 november 2020
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Victor Hopman/Derk van
Ree (Deltares)
Algemeen:
Voorafgaande aan het interview is de volgende visie gedeeld:
“Voor het toepassingsgebied m.b.t. dijken en waterveiligheid, zie ik voor een dergelijk meetinstrument
(een instrument voor het bepalen van de grondwaterstroomsnelheid en -richting) een concrete
toepassing. (Ook de traditionele instrumenten zoals peilbuizen en waterspanningsmeters blijven voor
dijken belangrijke meetinstrumenten waarbij ik opmerk dat voor dijkveiligheid in NL er gemiddeld
genomen veel te weinig wordt gemeten (aantal locaties en tijdsduur).
Uitleg daarbij is:
Voor diverse faalmechanismen van dijken is inzicht in en het bepalen van het waterspanningsbeeld
belangrijk. Het meten onder dagelijkse of wat extremere omstandigheden is vaak essentieel om daarna
met voldoende nauwkeurig het waterspanningsbeeld te bepalen (modellen en Kalibratie) bij
maatgevende omstandigheden. Dit laatste in noodzakelijk om de sterkte van dijken en uiteindelijk de
overstromingskans te kunnen bepalen.
Voor het bepalen van dit waterspanningsbeeld bij maatgevende omstandigheden maken we nu gebruik
van metingen van waterspanningen (tezamen met o.a. grondopbouw en inschatting van
doorlatendheden) die we in rekenmodellen kalibreren voor bepaalde omstandigheden en vervolgens
extrapoleren naar maatgevende omstandigheden. In de modellen is o.a. doorlatendheid belangrijk die
mede door direct meten van grondwaterstroomsnelheid en richting met minder onzekerheid zouden
kunnen worden ingeschat.
Kanttekening:
Vooropgesteld dat een dergelijk instrument goed werkt, dan kan hiermee beter de doorlatendheid in-situ
worden bepaald. Dit blijft echter puntinformatie die zeker als het om doorlatendheid gaat waarschijnlijk
moeilijk is te vertalen naar de doorlatendheid van bijvoorbeeld een (deel van) een dijkkern. Je kunt dit
natuurlijk oplossen door meerdere instrumenten te plaatsen maar ik denk dat dit al gauw erg veel geld
kost. Idealiter wil je met een ‘instrument’ meer de ‘bulk’ doorlatendheid meten. (denk aan bijvoorbeeld
een deel van de (heterogene) dijkkern of de doorlatendheid van een grondlaag). Daarom zijn m.i.
instrumenten als nr 7 (ISPFS) en 9 (DTS) zoals in het rapport genoemd van belang. Vooral de weinig
doorlatende gronden (klei, veen) en dijkkern (klei) zijn van belang voor faalmechanismen als
macrostabiliteit. Vooral de zandlagen zijn van belang voor bijvoorbeeld piping. ”

Toepassingsgebied(en):
Dijken/dammen; waterveiligheid (piping, wellen, opbarsten); grondwatermodellen (o.a.
doorlatendheden); verspreiding verontreiniging in diepe plassen naar omgeving (PFAS)
Relevante mechanismen:
Bepaling effectieve spanningen (combinatie grondgewicht en waterspanning)
Relevante model-parameters: doorlatendheid. Deze wordt nu niet binnen factor 5 á
10 bepaald, maar wordt in het grondwatermodel een waarde aangenomen die niet
altijd correspondeert met de werkelijke doorlatendheid in-situ. Schaal waarop meting
uitgevoerd wordt en toetsingsschaal relevant;
Vooral slecht doorlatende lagen relevant voor stabiliteit. Bij piping weglengte en
doorlatende lagen, zowel onder de dijk als ook in de dijk.
Het meten van de grondwaterstroming heeft een meerwaarde t.o.v. meten van
grondwaterstand (diverse situaties) omdat daarmee de doorlatendheden in-situ
worden gemeten en op die manier een grondwatermodel verbeterd kan worden. Dit
geeft minder vrijheidsgraden voor het grondwatermodel en daardoor een betere fit.
Dit is een belangrijke toegevoegde waarde maar krijgt in de praktijk nog geen
urgentie.
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Huidige bepalings-/meetmethode:
Laboratorium proeven (puntmeting), pompproef (werkt voor zandlagen), HMPTsondering (werkt voor zandlagen, niet in klei/veen). Nauwkeurigheid nu niet binnen
factor 5 à 10.
Meerwaarde:
Beoordeling van grof naar fijn met beperkte middelen
Meten van in-situ doorlatendheid van de bodemlaag
Betere en nauwkeurige bepaling van de waterbalans
……
Onderscheid tussen fase van toetsing en uitvoering verbetering waterveiligheid.
NB. Nu is er in de toetsingsfase vaak geen budget voor additionele metingen en
tijdens de dijkverbetering ontbreekt het aan tijd.
Voorbeeldprojecten:
Dijkversterking langs Spui (WSHD)
Volkerak-Zoommeer en verzilting
Kanaal Almelo – De Haandrik (provincie Overijssel) en verzakken van woningen
langs het kanaal (Deltares betrokken bij analyse)
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Rivierenland
Dijkproject Singapore
Netwerk dijkmonitoring
Via HWBP op KIA-voorstel inzetten
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Interesse niet specifiek gevraagd, maar zeer waarschijnlijk belangstelling om op inhoudelijke
gronden deel te nemen.
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Gesprekspartners: WS Rivierenland (2 personen)
Datum: 17 november 2020
Overige deelnemers: Hans Gerritsen (WVL), Victor Hopman/Derk van Ree (Deltares)
Algemeen:
De gesprekspartners zijn respectievelijk(geo-)hydroloog, beheerder MORIA
grondwatermodel. En dijkspecialist, team kennis & advies.
Voor WS Rivierenland is piping op basis van de berekende waarden/risico’s een groot
probleem.
Toepassingsgebied(en):
Waterveiligheid
Verondieping zandwinplassen
Relevante mechanismen:
Faalmechanisme piping en opbarsting. Daarbij wordt de anisotropie die in het MORIA-model
zit vanuit peilbuis-metingen bepaald. Men spreekt hierbij van ‘flux-competitie’. Relevant is
waar de stroming naar toe gaat en waar de grens zit (weglengte). Er wordt nu gewerkt aan
een 3D-benadering voor piping en het sterktemodel (projecten met Acaciawater, zie ook
Acaciawater, 2014).
Huidige bepalings-/meetmethode:
Meten respons op hoogwater met een raai van peilbuizen. Vooral informatie tijdens extreme
omstandigheden bepalend. Frequentie 1x per 5 jaar. De wens is om langer te meten en
vooral een reeks bij hoogwater op te bouwen.
Meerwaarde:
Piping is voor het waterschap een belangrijk onderwerp en urgent probleem.
Daarnaast speelt de vraag bij verondieping van zandwinplassen en de bepaling van de mate
van hydrologische isolatie. Rondom plassen worden geen metingen uitgevoerd en de
initiatiefnemer (eigenaar) is verantwoordelijk voor de uitvoering.
Voorbeeldprojecten:
Bij de ontwikkeling van de grofzand barrière is meten met een glasvezelkabel als optie
meegenomen om het dichtslibben van het doek te monitoren. Op grond van de kosten is dit
echter niet doorgezet. (Reactie in vervolg e-mail: Het doel van de meters was aantonen dat het VZG
niet dichtslibt. Dat is nu ook met een literatuurstudie afgedekt. Daarnaast zijn de onderhoudskosten te
hoog. €20 000 per jaar en voor een meting nog eens €25.000. Als je dan één keer in de 5 jaar een
meting kan doen dat eigenlijk ook nog eens moeilijk te interpreteren is (even voor jouw beeld: peilbuis
gegevens is voor ons al een uitdaging)... heeft ons doen besluiten dat we ons geld op andere
kennisontwikkeling inzetten.)

Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Er is nu een innovatiebudget vanuit HWBP voor MORIA dat gebruikt wordt om de pipingscope inzichtelijk te maken.
Er is een lopend project (Wolferen Sprok, zie referenties) waar veel HPT-sonderingen zijn
uitgevoerd die vertaald worden naar een anisotropie-factor voor gebruik bij de pipingberekeningen. Mogelijk is hier een kans om mee te liften als pilot.
Innovatie onder een lopend project brengen, bijvoorbeeld bij de Meanderende Maas en
hierbij een klankbordgroep organiseren voor sturing.
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Zeker geïnteresseerd in een uitnodiging voor de bijeenkomst. (JA)
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Gesprekspartners: RWS GPO
Datum: 20 november 2020
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Victor Hopman/Derk van
Ree (Deltares)
Algemeen:
RWS-GPO is vanuit afdeling Waterbouw en Ecotechniek betrokken bij Wilhelmina sluizen
complex voor grondwater. Dit heeft zich vervolgens doorgezet naar de sluis Terneuzen , het
Twente-kanaal en de kustwaterbouw (Maasvlakte).
Toepassingsgebied(en):
Grondwaterstroming speelt bij veel projecten. Bij dijken gaat het om grote snelheden (in
zandpakket), bij andere processen zijn de snelheden laag en bieden chemische parameters
soms meer kansen (voorbeeld NO3).
Bij sluizen speelt de kwelproblematiek door grote waterstandsverschillen.
Opstuwing/richtingsverandering speelt bij verdiepte ligging van wegen (A7 Groningen, A27
Utrecht) als gevolg van barrière-werking.
Relevante mechanismen:
Huidige bepalings-/meetmethode:
Pompproeven geven veel informatie, hoewel men hier ook sceptisch over is. Er zit een
behoorlijke spreiding in. Vraag is welk deel van de onzekerheid je kunt beperken. Daarnaast
geeft een pompproef een gemiddelde doorlatendheid van doorstroomde bodemlagen, maar
niet de doorlatendheid per bodemlaag en die laatste is juist van belang voor het
grondwatermodel.
Op dit moment wordt stroomsnelheid niet gebruikt in grondwatermodellering. Van belang is
dat er continuïteit komt bij modelleren en monitoren om inzicht te vergroten en
onzekerheid/risico gaandeweg verder te verkleinen. Door het monitoren van
grondwaterstroming kan de betrouwbaarheid van het grondwatermodel worden verbeterd.
Meerwaarde:
Belang van vroegtijdig meten (op transparante wijze en met voor iedereen toegankelijke
data). Onzekerheid durven erkennen en leren van monitoring om het grondwatermodel
voortdurend te kunnen verbeteren voor een betere effect-inschatting. Het meten van
waterfluxen, debieten en de bepaling van waterbalansen is uit beheer oogpunt steeds
relevanter. Bij casussen analyseren wat het beperken van de onzekerheid oplevert, als ook
de grondwaterstroomsnelheid als extra meetgegeven toegevoegd wordt (bijv. bij
pompproeven).
Ook bij verdiepte liggingen is beantwoording van de vraag over de barrière-werking zeer
relevant.
Voorbeeldprojecten:
Wilhelmina-kanaal: extra sluis omdat het zoetwaterverlies door het kanaal te groot was.
Stromingsmetingen zouden bij de analyse en keuze helpen.
In vervangingsopgave van sluizen en stuwcomplexen (V&R opgave Rijkswaterstaat) speelt
de vraag hoe goed de huidige kwelschermen functioneren en wat de kwellengte is waarmee
gerekend moet worden en of die kwelschermen moeten worden meegenomen in de
vervangingsopgave.
Vooral sluizen met een groot verval zijn interessant als casus (sluis Eefde, sluizen
Terneuzen).
Schermwanden (Ring Utrecht), tunnels (A2 Maastricht) en verdiepte ligging van wegen < >
opstuwing van grondwater
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Meerwaarde voor RWS zit vooral in de grondwater kwantiteit, en niet in grondwaterkwaliteit.
Ook infiltratie vanuit kanaalbodems is zeer relevant bij grotere peilverschillen en wat de
fluxen zijn.
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Vanuit het belang van meten is er binnen RWS vaak ruimte te vinden als er een goed verhaal
bij zit.
Aanbeveling om de casussen goed te kiezen met voorafgaande analyse van:
- hoeveel impact heeft de grondwaterstroming hier?
- wat is concrete meerwaarde ten opzichte van peilbuizen?
- bv waterbalans, debieten, fluxen, etc.;
- praktijksituatie in het oog houden: ligt het voor de hand
om hier op deze plek de grondwaterstroming te meten? Is dat
hier handig of levert dat veel praktische problemen op?
- wat levert dat op aan extra inzichten: is dat nodig voor het
project om verder te komen of eerder “leuke bijvangst”?
- etc.
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Beiden zijn geïnteresseerd in deelname.
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Gesprekspartners: gem. Utrecht (bodemspecialist)
Datum: 26 november 2020
Overige deelnemers: Derk van Ree (Deltares)
Algemeen:
De geïnterviewde richt zich vooral op de planologie van de ondergrond en vooral op de
beleidsmatige aspecten van bodem-energie.
Toepassingsgebied(en): Ordening van de ondergrond, intensief gebruik voor bijv. WKOsystemen zoals het Utrechtse stationsgebied (in 1e watervoerend pakket tot ca 50m-mv).
Nu worden systemen ruimtelijk gescheiden aangelegd en in één watervoerend pakket.
Vanwege het risico van verspreiding van verontreinigd grondwater naar het 2 e watervoerend
pakket wordt in het centrum gebied doorboren van de Waalre-klei formatie als onwenselijk
gezien. In de toekomst zou stapelen van systemen interessant kunnen zijn.
Geothermie wordt ook als interessant gezien. Temperatuur- en geotechnische effecten door
stijgbuizen staat (nog) niet op het netvlies van de beleidsmakers. Wel iets om te signaleren.
Relevante mechanismen: Interactie tussen WKO-systemen is een zeer relevante vraag.
Hoe dicht kun je systemen bij elkaar zetten. Nu gelden afstandsregels vanuit een schatting
van de hydraulische invloedstraal en wordt de interactie met modelbenaderingen ingeschat.
Huidige bepalings-/meetmethode: RUD hiernaar vragen.
Meerwaarde: Bij grotere dichtheid en eventueel systemen boven elkaar (nu niet het geval)
kan het interessant worden.
Voorbeeldprojecten: Biowasmachine in het grondwaterbeheersgebied van Utrecht centrum.
Verspreiding van verontreinigingen en risico voor 2e watervoerend pakket
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst: Niet zelf, maar verwijst voor de technische zaken
naar RUD Utrecht en geohydroloog bij gem. Utrecht).
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Gesprekspartners: Waterschap Hollandse Delta, BZIM
Datum: 1 december 2020
Overige deelnemers: Hans Gerritsen (WVL), Victor Hopman/Derk van Ree (Deltares)
Algemeen:
Waterschap Hollandse Delta is van het meten zo wordt gesteld. Bezig met 365 km dijk met
17 normtrajecten die ze voor 2023 beoordeeld willen hebben. Meetstrategie bestaat uit
sonderingen, mechanische boringen met peilbuizen en dataloggers. 10 á 12 raaien met
peilbuizen met 2-3 peilbuizen per raai. Er ligt een wens om langer te meten (o.a. om MHWsituaties in beeld te krijgen), maar niet méér meten maar vooral toevoegen van geofysische
metingen, die extra inzicht geven.
Toepassingsgebied(en):
Vooral gebieden waar het moeilijk is gebleken om de grondwaterstroming goed vast te
stellen met peilbuis-metingen zijn interessant voor onderzoek. Dit is bijv. het geval bij het
Eiland van Dordrecht
Relevante mechanismen:
Bij de toetsing is vooral de schematisatie van belang met schematisatie in rivier, voorland,
dijk en achterland. Waterspanningsmetingen zijn belangrijkste parameter uitgaande van het
bepalen van een maatgevende stijghoogte. Andere parameters (k-waarde, consolidatiecoëfficiënt/bergingscoëfficiënt) worden wel gemeten, maar hierop wordt het model ook
gekalibreerd. Aan puntmetingen hiervan wordt minder waarde gehecht vanwege de
bodemheterogeniteit.
Huidige bepalings-/meetmethode:
Huidige bepalingsmethoden berusten vooral op peilbuis-metingen die in raaien geplaatst
worden en gedurende een aantal maanden gelogd worden. De wens zou vooral zijn langer te
meten (meer hoogwatercycli) dan meer te meten.
BZIM pleit voor de combinatie van metingen die een ruimtelijk inzicht geven met
puntmetingen. Er wordt weinig gemeten. De oplossing is niet meer meten, maar vooral
anders meten. 3D-inzicht verwerven (bijv. geofysische metingen, trends in de ondergrond
met koppeling naar puntmetingen) en dit valideren om het gedrag van de dijk af te leiden:
combinatie van slimme meettechnieken.
Meerwaarde:
Meten van grondwaterstroming vormt een controle op het met peilbuizen gemeten verhang.
Het waterschap (WSHD) heeft te maken met getijde-werking en bij tussen zandlagen en
getijde zandlagen is soms geen reactie op het getij zichtbaar, terwijl bij hoogwater als het
voorland onderloopt er wel een reactie is. Ook blijkt dat in de praktijk tussenzandlagen soms
geen last hebben van piping, terwijl dat volgens de geldende rekenregels dit wel het geval is.
Grillige stroomgeultjes met verlenging van de weglengte voor piping kan hier een rol spelen.
Verder is sprake van een meerwaarde, namelijk een beter onderscheid tussen regionale
grondwaterstroming en lokale grondwaterstroming onder en in de dijk. Ook het aantonen van
preferente stroombanen.
Voorbeeldprojecten / mogelijke casussen:
Het Eiland van Dordrecht is genoemd, maar er zijn vanuit eerder uitgevoerde toetsingen
ongetwijfeld meer gebieden waar aanvullende metingen van grondwaterstroming interessant
is.
Ook Hedwige polder wordt genoemd als het gaat over het zoeken naar preferente
stroombanen. Onderzoek met tracers in een 2D-situatie (tussen damwanden).
Meeliften op dijkversterkingsprojecten HWBP, dit is ook gedaan bij de validatie van de
AMPT-sonde.

20 van 52

BO13 2020 Meten Grondwaterstroming
11206789-000-BGS-0002, 19 juli 2021

BZIM noemt voorbeeld in Frankrijk waar een stuwmeer is uitgerust met glasvezelkabels en
doet een pleidooi om het meten stapsgewijs op te bouwen, en hij pleit voor continue
monitoring van dijken om modellen mbt faalmechanismen aan de hand van deze continue
metingen bij te stellen.
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Het waterschap ziet een rol voor HWBP. BZIM ziet een link naar het Dijk-monitoring netwerk
waar ook aan initiatieven gewerkt wordt om kennisontwikkeling en uitwisseling op het gebied
van meten een stap verder te brengen en tot een meer structurele aandacht daarvoor te
komen. In dit kader is het spoor van WBI 2017 (Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium)
genoemd, waarin naast eenvoudige toets ook een “toets op maat” mogelijk is. Dit biedt een
kans om méér te gaan monitoren. Het WBI 2017 gaat in 2023 van start.
Aansluiting zoeken bij het idee van het opzetten van referentie-locaties om gezamenlijk iets
van te leren als waterschappen.
Meten om kennis op te doen zoals bij de IJkdijk gebeurd is.
Toepassing glasvezelkabel is wellicht interessante optie. In kleinere stappen testen en
ervaring mee opdoen wordt als meest kansrijk gezien.
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Beiden zijn geïnteresseerd om deel te nemen aan een online bijeenkomst begin 2021. Zij
zien ook een mogelijk rol in het vervolgtraject.
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Gesprekspartners: WS Aa en Maas
Datum: 4 december 2020
Overige deelnemers: Hans Gerritsen (WVL), Victor Hopman/Derk van Ree (Deltares)
Algemeen:
Eén werkt als zelfstandige voor WS Aa en Maas. Hij is gestart met het HWBP project rond
piping waar deze risico’s bepaald worden met een grondwatermodel in plaats van een
eenvoudig analytisch model. Zijn collega werkt sinds september bij het waterschap en is
betrokken bij de toetsing van primaire keringen op piping.
De zelfstandige heeft zelf ook een idee hoe grondwaterstroming direct gemeten kan worden
(met tracers). Gevraagd is of hij hiervan een korte schets wil delen.
De collega heeft meegedaan met het POV Piping waar gekeken is naar het gebruik van de
HPT-sonderingen ter bepaling van de doorlatendheid. Zie verder de referenties in dit rapport.
Toepassingsgebied(en):
Vooral bij hoogwatersituaties is de stroming van belang. Deze perioden zijn zeldzaam en dit
levert een meetprobleem. Veel is afhankelijk van extrapolatie.
Bij WS Noorderzijlvest was sprake van situaties waarbij ook in de zomer (laagwater) water uit
de dijk kwam en de vraag was waar het vandaan kwam.
De zelfstandige geeft aan dat het meten van grondwaterstroming relevant is vanuit de
modelgedachte. Hiermee kan het grondwatermodel verbeterd worden, waarbij het beste is
als de stroming in een vlak of raai vastgelegd wordt. Door meer typen metingen en extra
metingen kan het gw-systeem beter gemodelleerd worden. Nu hebben waterschappen veelal
geen goede waterbalans (onnauwkeurig 20-30%) terwijl het streven beter dan 5%
nauwkeurigheid zou kunnen zijn.
Bij het meten van de grondwaterstroming op de waterscheiding zou je de
grondwateraanvulling beter kunnen bepalen (bij snelheid in de orde van cm/jaar) naast de
verdamping die veelal ook niet goed bekend is.
Stroomsnelheden in freatisch grondwater
Kwelstromen bij natuurgebieden
Stoftransport bij verontreinigingen
Infiltratie vanuit kanalen
Tijdens ingrepen directer kunnen meten.
Verbetering interpretatie van pompproeven (kennen nu relatief grote spreiding door
mogelijke interpretatieverschillen tussen bureaus).
De collega noemt het voorbeeld van twee naast elkaar gelegen pompproeven bij WS
Noorderzijlvest, die qua uitkomst een factor 10 verschilden.
Relevante mechanismen:
De regel van Sellmeijer (zie WBI, 2017) maakt gebruikt van een doorlatendheid van het
zandpakket en daarom is het noodzakelijk hier een schatting van te hebben.
Het probleem is dat bij dezelfde stijghoogten je soms heel andere fluxen kunt krijgen,
waardoor het risico verkeerd ingeschat wordt. Verder is de richting van de
grondwaterstroming ook van belang, als de dijk niet loodrecht op de rivier staat, en is in het
rivierengebied meestal het geval. Wat is in die situatie de kwelweglengte L en
overeenkomstige doorlatendheid KD van het zandpakket?
Dat wordt niet gemeten, waardoor er geen betrouwbare indruk is van de feitelijke situatie ter
plekke en kan er sprake zijn van overschatting of onderschatting van de piping risico’s .
Bij het meten in de orde van m/jaar kun je al veel. Bij snelheden in de orde van mm/dag in de
verticaal kun je actuele kwelsnelheden meten.
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Huidige bepalings-/meetmethode:
De zelfstandige geeft aan dat naar zijn idee het probleem van de huidige technieken (warmte
puls technieken en diffusie) is dat er relatief grote stroomsnelheden moeten optreden om te
kunnen meten (m/dag). Het gewenste meetbereik ligt ook in de cm/jaar.
Meerwaarde:
Het huidige probleem is dat de vraag naar het meten van grondwaterstroming diffuus is
waardoor er geen kritieke massa gevormd wordt om het op te pakken. Wereldwijd is er zeker
voldoende vraag. Nu drijft de ontwikkelaar het onderzoek omdat hij een beter antwoord wil
geven op een vraagstelling.
De betrouwbaarheid van de meting en de representativiteit (schaal) moet wel duidelijk zijn.
In de waterveiligheidspraktijk is belangrijk dat het een gedragen instrumentarium is omdat
toetsingsregels en het gebruik van variantie-coëfficiënten om onzekerheden te
verdisconteren nu de regel zijn. Alleen als er onrealistische oplossingen uitkomen wordt er
ingegrepen. De indruk is dat piping als risico hierdoor zwaar wordt overschat.
Volledige overgang van OI2014 naar WBI2017 (vanaf 2023) kan helpen omdat dan kan
blijken dat het gebruik van de ‘defaults’ niet goed werkt en toetsing op maat wenselijk is met
een grotere meetbehoefte als gevolg. Bijbehorende meetbehoefte is echter nog onzeker.
Toetsen bij HWBP, bijv. POV Piping.
Voorbeeldprojecten:
Meanderende Maas, mogelijk. Maar vooral hoogwatersituatie maatgevend. Voor sommige
stukken dijk zou je het piping-risico met meten van stroming vaster kunnen leggen (beter
model).
Bij WS Aa en Maas worden nu meer raaien met peilbuizen geplaatst om tot toetsing op maat
te komen.
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Bij Noorderzijlvest/Wetterskip/WS Hunze & Aa’s vormt piping een groot probleem, mede door
getijde-werking. Hunze en Aa is o.a. betrokken bij project waar peilbuismetingen
gebruikmakend van van eb & vloed gekalibreerd zijn met een Plaxflow-model.
Bij evaluatie piping-risico’s zie je dat ook andere parameters dan de huidige standaard in
beeld komen, bijvoorbeeld bepaling deklaagweerstand, effectieve korrelgrootte e.d.
Van belang is om een pilot te doen waar (gezamenlijke) waterschappen een kans zien. Er is
wel interesse, maar bijdragen zullen beperkt zijn.
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
De zelfstandige is zeker geïnteresseerd om mee te doen, maar kan daarbij niet WS Aa en
Maas vertegenwoordigen als zelfstandige.
Voor deelname vanuit WS Aa en Maas wordt nog een persoon genoemd, deze is nog niet
benaderd door de projectgroep.
Wel heeft Hans Gerritsen contact gezocht WS Hunze & Aa’s, zie interview vrijdag 11
december met korte samenvatting.

23 van 52

BO13 2020 Meten Grondwaterstroming
11206789-000-BGS-0002, 19 juli 2021

Gesprekspartners: (RWS), (HH Rijnland), (Hoogheemraadschap Rijnland)
Datum: 9 december 2020
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Victor Hopman/Derk van
Ree (Deltares)
Algemeen:
Gesprekspartners zijn: een geohydroloog en beleidsadviseur bij HHR op het gebied van
‘voldoende water’ (inclusief grondwater). Tevens lid van het programmateam NHI.
En een geohydroloog bij HHR.
En een die zich bezig houdt met assetmanagement vaarwegen, waaronder het AmsterdamRijnkanaal (ARK). Hij is betrokken bij het onderzoek naar de kwel en bodemlekkage rond het
ARK.
Toepassingsgebied(en):
Bij RWS zijn kanalen en sluizen een belangrijk onderwerp. Op dit moment vooral ARK.
Verder de Irenesluis. Daar spelen diverse problemen die gerelateerd zijn aan grondwater en
grondwaterstroming, o.a. achteruitgang kwaliteit ankers door corrosie. Levensduur korter,
zoet-zout en stroming spelen een rol. Dit type groutankers uit de dezelfde jaren komen ook
elders in Nederland voor, o.a. Vlakertunnel waar ankers op 3 m van het begin van de stang
knappen (mogelijk overgangszone). Onderzoek start met peilbuizen, daarna ontstaan
aanvullende vragen.
Ander probleem (urgenter) ziet hij bij de bodemproblematiek bij Nigtevegt. Dit is een rivierachtig kanaal met zandmeevoerende wellen en piping waarvan de locaties steeds beter
bekend worden. Hier treedt veel hinder op voor boeren. Oorzaak en mechanismen aantonen
is belangrijk en bijvoorbeeld de relatie met baggerwerkzaamheden bepalen. Tijdens het
baggeren van ARK zijn peilbuizen als monitoring-instrument gebruikt. Belangrijk is de
bepaling of het wel/niet zandmeevoerende wellen worden. Hier zou meten van de
grondwaterstroomsnelheid wellicht interessant zijn. Nu worden IR-metingen met het bepalen
van temperatuurverschillen door grondwaterstroming gebruikt.
Bij projecten als ARK, maar ook A27 zie je belang van interactie met de omgeving en de
vraag welke fluxen optreden. De bodemweerstand speelt hierbij een belangrijke rol en die is
vaak slecht bekend. Het meten van grondwaterstroming kan helpen.
Op het gebied van waterveiligheid bij HHR zijn er weinig problemen met keringen en
mechanismen als piping. Wel speelt de problematiek van wellen in poldergebieden waarbij
het gaat om het verticale grondevenwicht. De flux is wel relevant voor het zoutgehalte, maar
dat kan ook met het meten van elektrische geleidbaarheid. Stroomsnelheden meten speelt
minder, de autonome ontwikkelingen worden vooral met grondwatermodellen bepaald.
De vraag is of de verplaatsing van zoet/zout overgangen beter bepaald kunnen worden met
het meten van grondwaterstroming. In de Haarlemmermeerpolder is de overgang naar zout
bijvoorbeeld veel geleidelijker en verplaatsing moeilijker te bepalen uit geleidbaarheid.
Als het gaat om grondwaterkwaliteit en de rol die grondwaterstroming daarbij kan spelen
liggen de verantwoordelijkheden bij de initiatiefnemer om effecten te bewaken. Fluxen zijn
vooral belangrijk bij verontreinigingen. Vooral als er sprake is van gelaagdheid kan de laag
waarin de verontreiniging zit en de flux-verdeling bepalend zijn voor de verspreiding. Met
metingen kunnen modelverwachtingen getoetst worden. Datzelfde geldt bij bemalingen.
Mogelijk dat handhavers hier nog iets over kunnen zeggen.
Relevante mechanismen:
Wellen: het verticale evenwicht is hierbij bepalend. Dit is druk gerelateerd en minder bepaald
door grondwaterstroming.
Huidige bepalings-/meetmethode:
Veel gebeurd op basis van peilbuizen en als het over zoet/zout gaat met
geleidbaarheidsmetingen.
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Meerwaarde:
Mark geeft aan dat de primaire vraag is of extra metingen tot een andere sturing leiden.
Bij het beheer en de bepaling van waterbalansen voor een gebied worden allerlei stromen
bepaald zoals overstort, inlaat e.d. maar alleen kwel/infiltratie wordt niet nader bepaald.
Verdere verfijning van de waterbalans is dus mogelijk, maar daar geldt bovenstaande
sturingsvraag.
In principe is er wel een toekomstige behoefte te onderkennen om het beter te weten, maar
er wordt nog geen urgentie gevoeld.
Kanalen zijn belangrijk onderwerp vanuit mogelijke omgevingseffecten van wellen,
opbarsten, bepalen van flux-veranderingen door baggerwerkzaamheden. Ook relevant in
relatie tot scheepvaart en mogelijkheden tot vergroting capaciteit (uitdiepen). Voor
verspreiding van verontreiniging (bijv. PFAS) vanuit bijv. bagger ziet RWS niet een
meerwaarde.
Er is een algemene behoefte om meer te meten en meer informatie uit gecombineerde
metingen te halen. De behoefte hiertoe bij waterschappen is echter verschillend.
HHRijnland geeft aan dat het interessant kan zijn om de effectiviteit van mitigerende
maatregelen bij wellen te meten op basis van grondwaterstroming.
Voorbeeldprojecten:
RWS heeft de nodige cases waar hij extra metingen waardevol zou vinden, waaronder het
ARK.
Rijnland ziet weinig directe toepassingsmogelijkheden, maar acht het testen van technieken
op wellen (bepaling toepasbaarheid) wel interessant.
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Rijnland verwijst voor wellen ook naar Deltares.
RWS kan helpen bij het aanhaken bij projecten die hij ziet.
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Rijnland wil graag op de hoogte gehouden worden, RWS ziet vanuit kanalen en sluizen ook
een actieve betrokkenheid voor zichzelf.
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Gesprekspartners: WS Hunze en Aa’s
Datum: 11 december 2020
Overige deelnemers: Hans Gerritsen (WVL)
Algemeen:
Hij is geohydroloog en werkzaam in de waterveiligheid bij waterschap Hunze & Aa’s en heeft
daarvoor bij IWACO gewerkt. Uit het gesprek kwam wederom een duidelijk signaal om meer
te gaan meten met betrekking tot piping & waterveiligheid in relatie tot het
grondwatersysteem. Toets op maat (vanuit WBI 2017), zie verder de interviews met
kennisinstelling en andere waterschappen die onafhankelijk van elkaar een zelfde signaal
afgeven. Probleem is hier een tekort aan financiële middelen, die wel vanuit de
waterschappen gezamenlijk of via STOWA of via HWBP kan worden verkregen. De
geïnterviewde noemde in dat verband RWS in POV-Piping, goede contacten heeft met het
HWBP en andere gremia (beleidsministerie I&W en commissie waterveiligheid).
Toepassingsgebied(en):
Waterveiligheid
Grondwatersysteem algemeen
Relevante mechanismen:
Piping/waterveiligheid
Huidige bepalings-/meetmethode:
Grondwater wordt heel vaak genoemd in allerlei TAW-documenten (zie referenties), maar dat
er veel aannames worden gedaan, maar nog erg weinig aan wordt gemeten. Ja, peilbuizen
misschien wel maar dat is het dan ook. Kortom, vrij weinig aandacht voor grondwater en
grondwaterstroming in het WV-terrein, maar als dit beter wordt gedaan (met name voor
piping) en Toetsen op Maat, kan er een flinke besparing worden bereikt met betrekking tot
benodigde dijkversterkingsmaatregelen vanwege maatwerk.
Meerwaarde:
Verder de vraag of hij meerwaarde ziet voor het meten van de grondwaterstroming tov alleen
peilbuizen, in verband met het faalmechanisme piping.
In het kort komt het erop neer dat je een goed (geo)hydrologisch meetnet moet ontwerpen
voor de dijken, tegelijkertijd een lokaal grondwatermodel ontwikkelen (vanuit regionaal
model) en dit lokale grondwatermodel aan de hand van een kombinatie van metingen kunt
kalibreren en ijken. Dit zal veel geld kunnen besparen in het ontwerp van dijken (denk aan
WBI/BOI 2017 dat in 2023 van kracht wordt) en Toets op Maat. Maar ook hier zie je dat het
gescheiden werelden zijn, namelijk “waterveiligheid/dijken” en “grondwater”.
In dat verband en specifiek voor Piping zag geïnterviewde wel een meerwaarde voor het
aanvullend meten van grondwaterstromingen en doorlatendheden in en onder de dijk, in
combinatie met peilbuizen. Waterspanningsmeters gebruikt hij nauwelijks maar dat heeft
alles te maken met het feit waterspanningen weinig informatie geven over de
doorlatendheden maar vooral geotechnisch van belang voor het al of niet afschuiven of
bezwijken van grondlichamen. Met name geotechnici kijken naar waterspanningen.
Geohydrologen kijken vooral naar doorlatendheden van bodemlagen en grondwaterstanden.
Twee kanten van dezelfde medaille.
Uitspraken:
“Grondwater is een issue in de waterveiligheid, maar daar wordt in de praktijk van
waterschappen weinig aandacht gegeven, en is vooral gericht op grondonderzoek
waar relatief veel geld aan wordt uitgegeven voor goed ondergrondmodel, relatief
weinig aandacht voor het grondwater onderzoek);
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“Dit gaat ons veel geld besparen, als er door dijkbeheerders meer wordt gemonitord
m.b.t. het grondwatersysteem c.q. grondwaterstroming gericht op het
faalmechanisme Piping”.

Voorbeeldprojecten:
Er zijn geen specifieke voorbeeldprojecten genoemd.
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
- SWECO, grondwatermodellen & metingen
- Vitens, metingen waterwinbedrijven
In het noorden van NL spelen nog meer grondwater vraagstukken spelen (o.a. verzilting).
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Idee om tijdens de digitale bijeenkomst, een deelsessie beleggen t.a.v. Waterveiligheid en
Grondwaterstroming. In deze deelsessie kan Henk een prima verbindende rol vervullen,
vanuit de waterschappen bekeken, en hij spreekt uit ervaring!
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Gesprekspartners: Waternet, Vitens
Datum: 16 december (13:00-14:00 uur)
Overige deelnemers: Hans Gerritsen (WVL), Victor Hopman/Derk van Ree (Deltares)
Algemeen:
Een specialist geohydrologie bij Vitens. Heeft promotie-onderzoek gedaan naar rivierstroming
(in het lab) en van daaruit ook interesse voor grondwaterstroming. Vanuit haar rol bij Vitens
bij het Technologie-centrum is ze actief bezig met het bepalen van de behoefte en
mogelijkheden van innovatieve technieken. Vitens wil als waterbedrijf ook meer zelf kunnen
en heeft daarbij nadrukkelijk aandacht voor innovatie. Is in 2006 gevormd uit 5-6 afzonderlijke
bedrijven en bijvoorbeeld bij de komende aanlevering van monitoring
waterkwaliteitsgegevens in het kader van de BRO zie je dat afstemming en integratie een
omvangrijke inspanning vraagt en dat men de handen vol heeft aan het huidige meetnet.
Vanuit de vergunningsplicht wordt er veel gemeten. Ze ziet het meten van
grondwaterstroming als complementair aan de huidige meetinspanning.
Een geohydroloog bij Waternet. Doet veel met modellen en is betrokken bij de
waterschapstaken die Waternet namens WS Amstel, Gooi en Vecht uitvoert. Daarbij ook
betrokken bij het Amsterdam-Rijn kanaal. Hij geeft aan dat bij de waterschappen
oppervlaktewater meer aandacht krijgt, maar dat naar zijn mening grondwater zeker zo
belangrijk is. Jos herkent de inspanning die het waterbedrijf moet stoppen in het leveren van
de gegevens aan de BRO. Dat is een complexe taak.
Toepassingsgebied(en):
Waternet ziet vooral toepassing ten behoeve van model en het toetsen van grondwaterstroomsnelheden waar dat nu vooral met peilbuismetingen gedaan wordt. Voor ook op het
gebied van het bepalen van waterbalansen. Voorbeeld hiervoor is de Horstermeerpolder.
In zijn algemeenheid wordt het belangrijk geacht dat een combinatie van meettechnieken
toegepast wordt en dat duidelijk is welke bijdrage cq. meerwaarde deze gegevens en
interpretatie daarvan hebben voor beslissingen voor beleidsmakers en bestuurders.
Relevante mechanismen:
Verdeling van fluxen in relatie tot bodemopbouw en heterogeniteit.
Huidige bepalings-/meetmethode:
Nu wordt in belangrijke mate gebruik gemaakt van monitoringnetten met peilbuizen. Dit zijn
complexe meetnetten voor de bewaking van de waterkwaliteit. De waterleidingbedrijven
hebben nu een belangrijke uitdaging om deze informatie aan te leveren aan de BRO en dat
levert de nodige problemen op.
Meerwaarde:
Naar verwachting gaat het bij grondwaterstromingsmetingen steeds om lokale metingen,
waarbij je om preferente stroombanen waar te nemen wel op de goede plek moet meten.
Vitens ziet meerwaarde voor dit type metingen in de buurt van pompputten om reistijden te
bepalen. Bijvoorbeeld om de 1 jaars-zone beter te definiëren uit oogpunt van veiligheid. In
het algemeen kunnen deze metingen mogelijk bijdragen aan het beter definiëren van de
omvang van beschermingszones. Nu zijn er ook vaak vragen over de toelaatbaarheid van
activiteiten in de boringvrije zones, bijvoorbeeld voor aquathermie (uitwisseling van water).
Metingen zouden voor een betere afperking kunnen zorgen.
Toepassingsgebieden die Vitens ziet:
Ondersteuning/verbetering bepalingssystematiek grondwaterbeschermingsgebieden.
Er loopt nu onderzoek (via de provincies) om hierin meer uniformering te brengen
als onderdeel van het beleid rond strategische drinkwatervoorraden en vergrijzing
van grondwater en wat de risico’s op termijn zijn.
Mogelijke bijdrage aan de versoepeling van eisen rond boringvrije zones. Nu wordt
het gebruik van de ondergrond steeds intensiever en dit levert ruimtedruk over
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waardoor interacties en begrenzingen nauwkeuriger vastgesteld moeten worden en
wat de risico’s op termijn zijn.
Omgeving van vuilstorten/bodemverontreiniging met verplaatsing van
verontreinigingen naar pompputten. Aantonen of een verontreiniging wel/niet mobiel
is, is belangrijk voor het BG.
Optimaliseren van pompput-configuraties. Er is behoefte om deze veel meer te
optimaliseren.

Een specifieke toepassing kan het meten van grondwaterstroomsnelheden zijn voor het
gebruik van passieve monsternemingstechnieken bij de monitoring van de
grondwaterkwaliteit. Daarbij is de grondwaterstroomsnelheid een belangrijke kalibratieparameter, die nodig is voor juiste interpretatie.
Voorbeeldprojecten:
Amsterdam-Rijnkanaal ziet Waternet als een goede case. Hier moeten op korte termijn
oplossingen worden gevonden. Metingen zouden kunnen helpen bij het bevestigen van de
oorzaken om discussie te voorkomen. Mogelijk zouden ze meer detail kunnen leveren.
In Horstermeerpolder zijn glasvezelmetingen uitgevoerd voor het bepalen van grondwaterstroomsnelheden (promotieonderzoek Bas des Tombe). Hierbij gaat het om de zoetzoutverdeling en hoe het grensvlak zich naar boven verplaatst (“zout – intrusie”). Gekeken is
waar hoge stroomsnelheden zitten (preferente stroombanen). Daarnaast is uitvoerig gekeken
met zoutwachters en EM-metingen. Doel was te onderzoeken hoe het zout uit de polder
weggehouden kan worden, bijv. met diepe winningen en lozing elders (‘Zoethouder’).
Bij Vitens heeft Wiecher Bakx promotieonderzoek gedaan waarbij een profiel over de diepte
gemeten is. Dit kan gebruikt worden bij de modellering en de schematisatie van de
ondergrond. Wel wordt hierbij opgemerkt dat de meetapparatuur duur is en dit betekent dat
inzet alleen op individuele projecten haalbaar is. Bij de huidige kosten is het duur voor
grootschalige inzet.
Verder heeft Waternet nog WKO’s en drinkwaterwinning in gemeente Amsterdam genoemd,
maar weet niet of dat vermeldingswaardig is in deze context.
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Vanuit de waterleiding- en waterwinbedrijven wordt gezamenlijk onderzoek gefinancierd via
BTO. Het meeste daarvan wordt uitgevoerd door KWR.
Er wordt nu gewerkt aan de herijking van grondwaterbeschermingsgebieden (elke provincie
bepaald/berekent buffer- en beschermingszones nu op een iets andere wijze). In het vervolg
daarvan kan interesse ontstaan voor het meer en beter meten. Vooral als gekeken wordt
naar de groei van de drinkwatervraag, de noodzaak van nieuwe winningen en de druk op de
ondergrond voor ander gebruik. De provincie Gelderland is vanuit de beleidsnota Drinkwater
proactief bezig met het gebiedsdossier drinkwater voor het vaststellen van
beschermingsgebieden.
Waternet zie verder dat de verantwoordelijkheden voor grondwater verdeeld zijn. De
gemeente Amsterdam heeft te maken met druk op de ondergrond vanuit ruimtegebruik en de
provincie is verantwoordelijk voor diepe winningen en WKO.
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Vitens wil heel graag meedoen uit het oogpunt van het delen van ervaringen en innovatie. Zij
heeft komend half jaar ook een stagiaire die naar grondwaterstroming gaat kijken.
Ook Waternet is geïnteresseerd in deelname aan de bijeenkomst.
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Gesprekspartners: Watersolutions, Fugro
Datum: 17 december (10.00 – 11.00 uur)
Overige deelnemers: Hans Gerritsen (WVL), Victor Hopman/Derk van Ree (Deltares)
Algemeen:
Fugro geïnterviewde is als adviseur waterkeringen werkzaam en heeft met HWBP 2
projecten gedaan om de HPT- en AMPT-sonde (doorlatendheidsmeting in situ) verder te
ontwikkelen en in de praktijk te implementeren. Zijn ervaring is dat acceptatie een kwestie is
van lange adem (minstens 3- 5 jaar) en dat ondersteuning in projecten zoals voor HWBP een
belangrijk onderdeel is.
de gepensioneerde heeft een lange carrière als geohydroloog. De laatste 10 jaar ook voor
dijken, daarvoor veel in het buitenland bij de VU en Acaciawater (medeoprichter).
Toepassingsgebied(en):
Fugro medewerker heeft intern het gebruik van de GeoFlo-techniek voor grondwaterstroming
nog eens nagetrokken. Deze wordt weinig ingezet, omdat er geen vraag naar is cq.
ontbreken van urgentie. De techniek vraagt veel kalibratie en is daarom vrij duur, en is een
sluitende business case moeilijk te maken. Bij vervuiling is er geen drijfveer om het in te
zetten omdat de MIP-ROST hiervoor een alternatief voor het maken van profielen van
(vluchtige) organische verontreinigingen. In de praktijk is er bij milieukundig onderzoek teveel
een standaard-aanpak die maakt dat er weinig ruimte is voor specialistische/innovatieve
technieken.
De pensionado wijst op het NOBIS/SKB-programma uit het verleden en beschrijft dit als een
creatieve periode waar met een slim innovatie- onderzoek- en demonstratieprogramma
verschillende stakeholders (techniekaanbieders, probleemeigenaren, kennisinstituten) bij
elkaar gebracht werden en experimenteer-ruimte ontstond om de bodemsaneringsoperatie
op gang te brengen waar ruimtelijke ontwikkelingen dreigden vast te lopen en de kosten met
traditionele saneringstechnieken een belangrijk kosten-obstakel vormden (ca 50 miljard). Nu
is er eenzelfde soort situatie als het gaat om de dijkversterkingsopgave en daarin mist hij een
SKB-achtig programma met doelbewuste mogelijkheden voor de introductie van nieuwe
technieken inclusief kennisverspreiding daarvan. Hij mist een dergelijke aanpak in
bijvoorbeeld het HWBP, waar meestal sprake is van versnipperde en relatief kortlopende
initiatieven van enkele jaren. Dat is te kort om MHW’s te meten (komen eens in de 5 of 10
jaar voor), maar ook de ontwikkeling van innovatieve meettechnieken heeft meer tijd nodig.
Dit pleit voor het inrichten van zgn. “referentie-locaties”.
Naast GeoFlo (thermische puls) heeft pensionado in het verleden gewerkt met een techniek
waarbij deeltjes gemeten werden. Die leverde echter onvoldoende resultaat. Wiertsema heeft
een wegdrukbare versie met de glasvezeltechniek.
Fugro geeft aan dat er bij waterveiligheid te weinig wordt gemeten, maar vaak ook te laat
begonnen wordt met meten. Koos herkent deze problematiek. Bij het monitoren van wellen
was een proefproject opgezet, maar er deed zich in de proefperiode geen maatgevende
hoogwatergolf voor ondanks het verlengen van de uitvoeringsduur. Doordat de beschikbare
potjes en betrokken partijen steeds wisselen worden kansen gemist en is er gebrek aan
continuïteit. Het idee van opzetten van langdurig beschikbare “referentie-locaties” zou
hieraan tegemoet kunnen komen.
De pensionado ziet ook een toepassing op het gebied van de effectiviteitsbepaling van
bestaande kwelschermen bij oude sluizen e.d. Je wilt weten of deze nog voldoen. Hij kent
een situatie in Zaandam. Met name in situaties waar soms een groot verval kan voorkomen is
dit belangrijk. Maar vanwege deze variatie in de tijd en omdat het gaat over individuele
gevallen (onvoldoende overzicht op de schaal van Nederland) wordt de urgentie niet als hoog
gezien. Voor regionale zaken en regionale keringen is de rol van STOWA belangrijk. Op de
schaal van Nederland zijn er dan belangrijke terugverdien-mogelijkheden die met individuele
projecten niet bereikt worden omdat de tijd/budget bij individuele waterschappen er niet voor
is. Het is dan ook beter om dit via STOWA of HWBP aan te pakken.
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Relevante mechanismen:
Huidige bepalings-/meetmethode:
Met betrekking tot de beschikbare meettechnieken is het van belang dat aanbieders
ontwikkelingskansen zien. Dit begint soms op de universiteit waarbij instrumenten verder
ontwikkeld (in elkaar geknutseld) worden om aan specifieke behoeften te voldoen. Een
voorbeeld hiervan is “boeren meten water” dat door Acaciawater in samenwerking met een
waterschap is opgezet. Het ontwikkelen gaat dan met vallen en opstaan.
Voor technieken is het belangrijk de technische kenmerken en meetprincipes goed te
bekijken.
De flow-meting die in pompputten uitgevoerd wordt levert weliswaar geen richting op, maar is
een veel gebruikte techniek waarmee grondwaterfluxen (dus stroomsnelheden) als functie
van de diepte en daarmee doorlatendheid bepaald kan worden.
Meerwaarde:
Gepensioneerde geeft aan dat de ruimte die wet- en regelgeving biedt, een belangrijke factor
is bij de bepaling van de meerwaarde van een meettechniek. Bij NOBIS was dit bijvoorbeeld
de mogelijkheid natuurlijke afbraak mee te nemen in de risicobeoordeling. Bij dijken en
waterveiligheid kan dit ook spelen, bijvoorbeeld het nieuwe WBI 2017 die in 2023 van start
gaat met “Toets op Maat”. Bij dijken wordt gewerkt met een verhang die in de praktijk
mogelijk veel lager kan zijn of doorlatenheden van het zand die mogelijk minder groot zijn of
langere kwelweglengtes dan volgens regel van Sellmeijer.
Dit zou tot veel minder hoge kosten c.q. flinke besparingen kunnen leiden voor
dijkversterkingen. Nu wordt verondersteld dat zandbanen ver doorlopen terwijl de
geologische realiteit (zie de zandgroeves in Brabant en Limburg) daar niet op wijst. Er wordt
nu gewerkt met probabilistische modellen voor de schematisatie van de ondergrond, maar
ook meetinformatie zou daarbij een rol kunnen spelen.
Wel is belangrijk dat de vertaling van metingen naar een hoger schaalniveau op een goede
manier gebeurd. Puntmetingen hebben op zich weinig/geen waarde. Hierbij levert een
combinatie van meettechnieken waarschijnlijk de grootste waarde.
Voorbeeldprojecten:
Dijkversterking Wolferen en Sprok (suggestie van Fugro) < > interessante referentielocatie
(a/d Waal)
Hedwigepolder, case van WS Hollandse Delta
Cases van bv WS Brabantse Delta
WS Scheldestromen heeft uitgebreid meetnet peilbuizen.
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Fugro ziet binnen HWBP wellicht mogelijkheden voor een POV-achtige benadering zoals ook
voor wellen-monitoring is opgezet. Daarnaast is er KIA, maar deze is erg gericht op
praktische zaken waarbij de innovatie op korte termijn zijn geld op moet leveren voor een
individueel waterschap.
Met betrekking tot kwelschermen is er wellicht een mogelijkheid bij het programma Kennis
voor Keringen dat door RWS en Deltares uitgevoerd wordt. Andere mogelijkheid is via het
programma Regionale Keringen (STOWA) te informeren, zie interview januari 2021
Bij waterschap Scheldestromen is men in 2005 begonnen met peilbuizen zetten, dat is
wellicht een interessante plek om nieuwe technieken naast te zetten. Ook de Waal met grote
veranderingen in waterstanden over de seizoenen kan een interessante locatie opleveren als
testlocatie.
Wolferen-Sprok wordt genoemd als mogelijke proeflocatie. Waterschap Rivierenland is actief
met de piping-opgave en onderzoek daarnaar bezig .
De gepensioneerde noemt Fort Vuuren en Hurwenen.
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Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Beiden hebben interesse. De pensionado geeft aan dat vanuit zijn rol bij IHE hij ook iets met
studenten zou kunnen doen.
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Gesprekspartners: Gemeentewerken Rotterdam, Bodem-ID
Datum: 14 januari 2021 (13:30–15:00 uur)
Overige deelnemers: Victor Hopman/Derk van Ree (Deltares)
Algemeen:
De geïnterviewde van gemeentewerken Rotterdam is al lang werkzaam op het gebied van
bodem en grondwater en is een specialist monitoring. De geïnterviewde van Bodem-ID wordt
op dit moment structureel ingehuurd door Gemeentewerken Rotterdam en is betrokken bij
het gasfabriekenprogramma, de gebiedsgerichte aanpak en de nazorg van VOCLverontreinigingen.
Toepassingsgebied(en):
Grondwaterstroming speelt bijvoorbeeld bij de interpretatie van pompproeven een duidelijke
rol. De doorlatendheid is hierbij slechts geldig voor een beperkt gebied en wordt vervolgens
gebruikt voor berekeningen met gebiedsmodellen. De pompproef levert hierbij een echt
referentiegetal. De proeven die voor gebiedsgericht grondwaterbeheer uitgevoerd worden
kosten zo’n € 50.000,--. Voor de pilot Botlek financiert het ministerie van I&W mee. In het
model zou men meer onderscheid willen maken in de doorlatendheden en daaruit
voortkomende grondwaterstroomsnelheden.
Ontwikkeling van innovatieve meettechnieken is een kip – ei probleem. Er kan van alles,
maar vaak wordt teruggevallen op vertrouwde technieken. De gebiedscoördinator zal zeker
geïnteresseerd zijn in het meten van grondwaterstroming vanuit het algemeen belang, maar
hierbij is relevant dat het direct uitzicht biedt op iets dat bruikbaar is voor bijvoorbeeld
modelcalibratie. Het gebiedsgerichte beheer is vooral relevant voor de diepere lagen.
Een ander toepassingsgebied is de flux-bepaling in het kader van natuurlijke lozing op het
oppervlaktewater. Hier zou je meer op het niveau van individuele bedrijven willen weten en
meten.
Ook bij het gebruik van wadi’s is het interessant als de afstroming gemeten zou kunnen
worden. Met name uit oogpunt van klimaatverandering en verhoging van
neerslagintensiteiten. Nu worden doorlatendheden met behulp van infiltrometers bepaald. Er
is behoefte om de heterogeniteit in de ondiepe lagen met infiltratie/afvoersnelheid beter te
kunnen bepalen.
Grondwaterstroming meten is volgens de geïnterviewden verder relevant op het vlak van
primaire waterveiligheid en verzilting (bij glastuinbouw).
Relevante mechanismen:
Verspreiding van verontreinigingen in het Europoort Botlek gebied vanuit historische
verontreinigingen door de aanwezige industrie.
Huidige bepalings-/meetmethode:
Veelal terugval naar vertrouwde technieken. Aan de gebruikerskant is met voorzichtig met
het accepteren van nieuwe technieken. Acceptatie moet je in een bredere koepel regelen.
Enissa wordt genoemd als aanbieder van innovatieve meettechnieken, waaronder
doorlatendheidsmeting met sondeertechniek. Met klassieke sondering kun je doorlatendheid
met behulp van een dissipatietest bepalen, maar dit is niet effectief bij zandlagen.
Ook het gebruik van tracers is een optie.
De geïnterviewden verwachten meer van de combinatie van meer typen metingen dan op de
focus van één techniek gericht op één bepaalde parameter.
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Meerwaarde:
Opgemerkt wordt dat het budget voor hydrologie in Rotterdam is verdubbeld, maar dat meten
daar niet in zit.
Een bedrijfskundige analyse zou wenselijk zijn vanuit bijvoorbeeld asset management. Maar
hier is het lastig om aan goede kengetallen te komen. Kennisdeling en samenwerking is
essentieel om met elkaar meerwaarde te bereiken.
Voorbeeldprojecten:
Biosoil heeft optische meetmethode toegepast. Bij metingen in peilbuis is bekend dat dit een
belangrijke invloed heeft op het stromingsveld. De buis heeft een factor 16 invloed wordt
gemeld.
Doorlatendheid/stroming kan ook uit Diver-metingen worden afgeleid (bij getijdemetingen).
Wel vraagt dit een langere meetreeks (3 weken). Dit zou je graag makkelijker maken om het
te kunnen herhalen. Er is zeker nog ruimte voor aanvulling/verbetering.
De geïnterviewde van Bodem-ID ziet ook een goed moment in de herevaluatie van de nazorg
van de gasfabriek Kralingen. Nu is hier met behulp van modellering gekeken.

Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
De geïnterviewde van Gemeentewerken Rotterdam geeft aan dat er ruimte is voor
innovatieve meettechnieken. Hij heeft zelf ervaring met het gebruik van glasvezel om
krachten te meten, bijv. bij brugliggers. Er is behoefte aan een meer structurele en bredere
aanpak, maar dit vraagt dat hoger in de organisaties steun gevonden wordt en middelen
worden vrijgemaakt.
Mogelijk is er ook een optie vanuit het beheer van stortplaatsen (nazorg). Daar zijn ook
budgetten voor beschikbaar.

Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Zowel van Gemeentewerken als Bodem-ID is er interesse om deel te nemen aan het vervolg.
Ook is er bereidheid om mee te helpen om een test vorm te geven en een geschikte locatie
te selecteren bij gebiedsgericht grondwaterbeheer.
Zij zien genoeg aanleiding om samen met betrokkenen van Deltares zaken verder uit te
werken incl. een kosten/baten-analyse en maatschappelijke meerwaarde bepaling.
Dit past in de lopende pilot Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Botlek.
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Gesprekspartners: STOWA 4 personen
Datum: 19 januari 2021 (10.00-11.00 uur)
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Victor Hopman/Derk van
Ree (Deltares)
Algemeen:
Gesprekspartner 1 is van oorsprong bioloog. Bij STOWA programma manager
Watersystemen en taakveld klimaat & energie.
Nr. 2 heeft cultuurtechnische achtergrond en zit in het hetzelfde werkveld als nr. 1. Zij neemt
zijn taken over.
Nr. 3 is zelfstandig adviseur en richt zich op waterkwaliteit en waterkwantiteit. Expert
grondwater.
Het meten van grondwaterstroming zit duidelijk in de innovatieve hoek.
Toepassingsgebied(en):
Innovatieve meettechnieken wil je uiteindelijk ergens borgen in de besluitvormings-cyclus van
Plan – Do – Check - Act. Waterschappen hebben nu vooral aandacht voor meetnet
optimalisatie maar niet de introductie van innovatieve meettechnieken en de implementatie in
reguliere monitoring.
De projectkeuze voor toepassing van meettechniek vooral baseren op meest gunstige
kosten/baten verhouding.
Van belang is om kritische massa met partijen te creëren. Bijvoorbeeld als het gaat over
waterbalans bepalingen onderwerpen als onttrekkingen zitten daar slecht in. Nu is het
probleem het meetnet in stand te houden. Ook de relatie tussen grond- en oppervlaktewater
speelt een rol bij die balans. In welke mate kun je de onzekerheid terugbrengen.
Bij waterveiligheid is duidelijk dat grondwaterstroming relevant is.
Onderwaterdrainage is een omvangrijke casus. Zou het helpen om de stroming beter in beeld
te brengen, bijvoorbeeld in relatie tot de bepaling van de drainageweerstand.
Ook bij sluizen en kanalen is de weerstand van waterbodems een relevant gegeven dat
slecht bekend is. De afwijkingen bij sluizen zoals de lekkage bij het Maxima-kanaal , het ARK
laten dit ook zien.
Scheurvorming bij droogte en effecten op grondwaterstroming interessant op specifieke
locaties.
Stroming bij Grebbeberg onder de Rijn door laat belang goede onderkenning
grondwaterstromingssituaties zien.
Ook bij sanering van pluimen verontreinigd grondwater is stroming een relevant gegeven.
In het veenweidegebied is geen relatie tussen oppervlaktewater en grondwater. Deltares doet
metingen naar broeikasgassen in veenweidegebied.
Relevante mechanismen:
Huidige bepalings-/meetmethode:
Peilbuizen veruit het meest toegepast als het gaat om monitoring. Belangrijk is om het
verhaal wat er mis gaat of tekort schiet aan de huidige meetmethoden zoals peilbuizen over
het voetlicht te brengen en te onderbouwen.
Meerwaarde:
Voor de verdere ontwikkeling van innovatieve meettechnieken is het belangrijk om de keuzes
duidelijk te maken en in te zetten op pilots om te laten zien wat wel en niet kan.
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Voorbeeldprojecten:
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Kijkend naar de energie die het gekost heeft om het NHI van de grond te krijgen is het
opstarten van een innovatieprogramma rond het meten van grondwaterstroming een grote
uitdaging. Vooral koppelen aan bestaande projecten kansrijk.
Nr. 2 verwijst naar ENW advies (ENW, 2017) over meten (Beter leren keren door
veldmetingen en monitoring (strategisch-thematisch advies)). Goed bepalen welk doel je
dient en wat eruit te halen is.
Poster op drainagedag (9/2/2021) presenteren om aandacht te vragen.
Proefproject Hedwige/Prosperpolder. Koppeling met grondwatermodellering is interessant.
Nr. 3 verwijst naar mogelijke casus met betrekking tot nutriënten. Nu wordt met
isotopenbepaling gekeken naar de herkomst met behulp van kostbare apparatuur. Kan
meten grondwaterstroming helpen? Er wordt gewezen op de kennisimpuls waterkwaliteit.
Nr. 1 vraagt zich af of in het programma zeespiegelrijzing naast modellering ook gemeten
wordt.
Er wordt gewezen op de activiteiten van Rijnland/Delfland/Schieland die satelliet metingen
toepassen voor droogtebepaling in veenkaden. Er wordt nog niet gekeken naar het grotere
geheel en grondwater daarin.
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
STOWA wil graag op de hoogte gehouden worden. Nr. 1 is daarbij het aanspreekpunt.
STOWA kan de link leggen met groepen beheerders.
Nr. 2 is aanspreekpunt voor casussen op gebied van waterveiligheid en kunstwerken. Bijv.
Sluis Eefde en stuw in de Maas.
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Gesprekspartners: RIVM; prov. Noord-Holland
Datum: 25 januari 2021
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Victor Hopman/Derk van
Ree (Deltares)
Algemeen:
De geïnterviewde van de Provincie Noord Holland houdt zich bezig met monitoring van
grondwaterkwaliteit en is voorzitter van het platform (provinciale) meetnetbeheerders. Dit
gaat zowel over kwaliteit als grondwaterstanden. geïnterviewde van het RIVM werkt bij de
afdeling landbouw & grondwater van het RIVM. Verder houdt hij zich vanuit de kaderrichtlijn
water bezig met het meetnet grondwaterkwaliteit.
Van belang is het onderscheid tussen de verschillende meetnetten, hun rol en de beheerders
te onderkennen. Er is het landelijke meetnet, verder zijn er de provinciale meetnetten. Op dit
moment is met druk met het aanleveren van de gegevens voor de BRO. Uiterlijk 1 juli moeten
de meetpunten opgenomen zijn. Daarbij wordt ook het doel van de gegevens verzameling
aangegeven.
Toepassingsgebied(en):
Het RIVM doet niet veel met het meten van grondwaterstanden, ook niet met Divers. Voor
het landelijke meetnet is het wel relevant. Daarbij speelt bijvoorbeeld de bepaling van het
intrekgebied van een put. Met het landelijke meetnet wordt bijvoorbeeld gekeken naar de
effecten van het mestbeleid. De definitie van de intrekgebieden is bepaald bij de plaatsing
van de meetpunten in de jaren ’80 – ’90. Actualisatie daarvan op basis van het huidige
landgebruik, het bodemtype en de geohydrologie is wel relevant ( I&W).
Ten aanzien van grondwatervoorraadbepaling zijn grondwaterstanden relevant, maar dit is
geen project op zich. Bij grondwaterkwaliteit spelen grondwaterstanden ook niet direct, wel
leeftijdsbepaling. De combinatie van verschillende zaken, zoals de balans tussen infiltratie en
onttrekking en de ligging van de zoet-zoutgrens zijn van belang.
Voor het preciezer meten moet er een business case zijn. De interesse in
grondwaterstroming zit mogelijk meer in de saneringskant.
Grondwaterbeschermingsgebieden van belang, maar daar zijn drinkwaterbedrijven
verantwoordelijk voor.
Bij de provincies zijn vooral de opkomende stoffen van belang. Daarvoor wil men in steeds
lagere concentraties meten. Leeftijdsbepaling is wellicht belangrijker dan grondwaterstroming
meten.
Early warning meetnetten zijn interessant vanuit het gebruik van de ondergrond.
Relevante mechanismen:
Huidige bepalings-/meetmethode:
Het voortouw om te monitoren ligt bij de vergunninghouder. De vraag is of de provincie de
techniek zou voorschrijven als die er zou zijn.
Meetnetten zijn ingericht vanuit strategisch oogpunt en hebben daarom een statisch karakter.
Meerwaarde:
Grondwaterstroming meten is interessant in aanvulling op een regionaal grondwatermodel
om bijv. vrachten te kunnen bepalen. Dit is ook relevant bij gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Kosten vormen een belangrijke factor voor meetnetbeheerders. Koppeling van een
systeembenadering (ook met een model) aan het meetnet is nuttig. Het zou wenselijk zijn dit
af en toe tegen het licht te houden en daarbij ook aanvullende meettechnieken toe te passen
om betere keuzes te maken. Meten van grondwaterstroming zou kunnen helpen het
monitoringpakket nader te bepalen vanuit bron-pad-receptor definitie.
Bij gebiedsgericht grondwaterbeheer is meten van grondwaterstroming zeker interessant.
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Voorbeeldprojecten:
Niet genoemd.
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Bij LMM is vrachtbepaling van belang. Mogelijk dat bij de kennisimpuls nutriënten in het
stroomgebied hiervoor interesse is.
Interesse wekken door bij een vergadering van platform meetnetbeheerders een presentatie
te geven van de voorbeelden die er zijn.
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Er is interesse voor vervolg bijeenkomst.
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Gesprekspartners: Ministerie I&W, DGWB; Ministerie I&W, DGWB
Datum: 28 januari 2021
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Victor Hopman/Derk van
Ree (Deltares)
Algemeen:
De medewerker van I&W richt zich vooral op grondwaterkwaliteit en de droogteproblematiek.
Hieraan wordt gewerkt door de beleidstafel droogte. Deze heeft net een notitie over
onttrekkingen aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast is er de kennis-impuls
waterkwaliteit, de landelijke werkgroep grondwater en de aandacht voor grondwater vanuit de
BRO.
De tweede medewerker van I&W richt zich op bodem, ondergrond en de Wadden vanuit
grondwater, kennis en internationale zaken. Hierbij is de nieuwe kennisinfrastructuur van
belang.
Toepassingsgebied(en):
Beiden zien een toename in de belangstelling in grondwater. De vraag die zij moeten
beantwoorden is of het een voldoende interessante ontwikkeling is om dit te steunen. Hoe
wordt er in de kenniswereld tegen innovatie aangekeken. Vervolgens kan bij het beleid
getoetst worden wat men van deze ontwikkeling verwacht. Wat is de meerwaarde vanuit de
verschillende beleidsagenda’s gezien?
Hans geeft aan dat er brede belangstelling is voor de techniek. Qua urgentie lijkt de nadruk
vooral te liggen in de toepassing voor waterveiligheid.
Men vraagt naar de relevante beleidsdossiers. Dit betreft bijvoorbeeld bodemenergie, maar
ook klimaateffecten en de interactie van zeespiegelrijzing in relatie tot grondwaterstroming.
Hoe past het in de risico-tool box grondwater waarin bijv. aandacht gegeven wordt aan de
opkomende stoffen. Hier zit een belang aan de meet-technologische kant.
Relevante mechanismen:
Het verwerven van informatie over het watersysteem is zinvol en van belang. Grondwater
komt meer in de belangstelling, bijv. als je kijkt naar droge zomers.
De vraag is of voor de verbetering van modellen het essentieel is om hierbij metingen in te
zetten.
Huidige bepalings-/meetmethode:
De glasvezeltechniek wordt bijvoorbeeld ingezet bij het bekijken van brakwaterwinning. Het
brijn wordt na ontzilting van het water teruggebracht. Nu worden voorspellingen vooral
gedaan aan de hand van peilbuismetingen.
Meerwaarde:
Er is een brede behoefte om een betere balans aan te brengen tussen het modelleren en het
meten. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de uitvoering van het gebiedsgerichte
grondwaterbeheer zoals dit in de Botlek plaatsvindt. Maar hoe bepaal je die balans en
hoeveel gaat dat vragen?
Voorbeeldprojecten:
Past het in of bij het SIKB leerplatform bodem & ondergrond?
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
Kijkend vanuit stakeholder perspectief dan staan gemeenten niet zo zeer aan de lat. De
vraag is hoe de provincies er in zitten. De meetnetbeheerders willen graag meer inzicht in het
systeem, maar streven naar continuïteit in de opzet van het systeem om trends voldoende te
kunnen detecteren en ook in de rapportages voor de EU consistent te zijn.

39 van 52

BO13 2020 Meten Grondwaterstroming
11206789-000-BGS-0002, 19 juli 2021

Voor drinkwaterbedrijven is de techniek waarschijnlijk het meest relevant.
Zaak om te kijken vanuit de nieuwe kennisinfrastructuur en bijv. ook bij de regionale partijen
na te gaan welke praktische zaken ze zien. Is het een thema dat veel terugkomt? Bij de
verontreinigingskant speelt dit waarschijnlijk wel.
Verder kan het interessant zijn voor platforms voor bodemenergie.
Interesse voor uitnodiging bijeenkomst:
Voor het rijk is kennisoverdracht belangrijk, bijvoorbeeld via een netwerk. Beiden hebben
belangstelling in de verdere ontwikkeling omdat het voor onderwerpen waar zij zich mee
bezig houden relevant is. Zij willen zaken intern I&W terugkoppelen en zijn geïnteresseerd in
het lijstje met mogelijke pilots.
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Gesprekspartners: RWS-GPO (3 personen)
Datum: 8 februari 2021
Overige deelnemers: Derk van Ree (Deltares)
Algemeen: Pilot/case studie sluizen en kanalen
De meerwaarde van het meten van grondwaterstroming ligt bij de vervanging/renovatie
opgave van sluizen vooral bij projecten waar over korte afstand relatief grote verhangen en
daarmee potentieel grondwaterstroming aanwezig kan zijn. Hier speelt de vraag van de
effectiviteit van kwelschermen.
Naast veldproeven ligt het voor de hand om ook voorafgaande lab. proeven te doen. Hierbij
kun je toetsen of de nieuwe techniek werkt.
Kan ik het fenomeen meten
Schaalproef uitvoeren van een kanaal en bepalen wat je kunt doen met het
betreffende meetprincipe
Verbetering van de interpretatie van een pompproef (nu komt onzekerheid voort uit
wijze van interpretatie en is bureau afhankelijk)
Bij welk type problemen heeft de met lab proeven bewezen techniek meerwaarde. Dit is
volgens RWS het geval bij een project als de A7 Ring Groningen kijkend naar het belang van
veranderingen in waterstanden en grondwaterstroming. De fase waarin dit project verkeerd is
mogelijk te laat voor een pilot?
De techniek voor het meten van grondwaterstroming is vooral relevant voor het analyseren
van het grondwaterprobleem en bij de interpretatie van bijvoorbeeld pompproeven.
Ook het toetsen van modelberekeningen (bijv. bij ARK en Irenesluis) wordt als zinvol gezien.
Verder is de bepaling van de effectiviteit van kwelschermen relevant. Bepaling van de mate
van achterloopsheid. Onderwerp navragen.
Kanalen en kanaalbodems zijn relevant in relatie tot wateroverlast als gevolg van
drukverschillen, bodemheterogeniteit .
Voor het meer diepgaande onderzoek zou een promovendus kunnen worden ingezet.
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Gesprekspartners: (Deltares, specialist geohydrologie)
Datum: 9 februari 2021
Overige deelnemers: Derk van Ree (Deltares)
Algemeen: Belang van grondwaterstroming meten
Deze specialist van Deltares ziet naast uitvoeringsprojecten zoals voor RWS-GPO ook een
duidelijk toepassingsgebied bij natuurbeheer en partijen als Staatsbosbeheer. Daar is hij de
vraag over het bepalen van de oorsprong van grondwater en de effecten door ingrepen vaker
tegen gekomen. Dit gaat bijvoorbeeld over de vraag naar grondwaterstroming bij waardevolle
natuur rond lokale vennetjes en de bepaling van de herkomst van grondwater hierin.
Natuurmonumenten mogelijk geïnteresseerd.
De specialist noemt in dit verband ook de A2 Den Bosch waar een peilverhoging van een
plas mogelijk effect heeft op de weg. Gaat om de combinatie natuur en wegbeheer RWS.
Delfland: meten van grondwaterstroming rond boezemkades en het inrichten van meetraaien
rond regionale keringen . Boezemkades zijn moeilijk te beoordelen systemen omdat ze vaak
al heel lang bestaan en de opbouw onbekend.
Internationaal wellicht interesse bij dammen, waaronder aarden dammen (ICOLD) als het
gaat over onderloopsheid e.d. Kontakten bij EDF zijn ook relevant hiervoor.
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Gesprekspartners: RWS-WVL, HWBP
Datum: 11 februari 2021
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Victor Hopman/Derk van
Ree (Deltares)
Algemeen: Mogelijke pilot voor het toepassingsgebied waterveiligheid
In haar algemeenheid zijn zaken die nog in de onderzoeksfase zijn lastig in te passen bij
HWBP.
De pipingproef in de Hedwigepolder is al beschikt en is gepland voor uitvoering deze zomer.
Er komt misschien vervolgproef, maar dit duurt nog lang en is ook niet zeker.
Wel wordt er gewerkt aan een proef bij het Reevediep in de buurt van Kampen. Het gaat om
een proef van WDO Delta en HWBP waarvoor Deltares het plan gaat schrijven. Er wordt
gekeken naar opbarsten vanuit macrostabiliteit. Cor Zwanenburg trekt dit.
Voor stabiliteit binnenwaarts is grondwaterstroming niet zo relevant. Bij piping zijn in eerste
instantie drukken relevant, maar vervolgens het debiet door de pipe.
Bianca signaleert een trend met meer rekenen met behulp van regionale
grondwatermodellen (bijv. langs de Maas), waarbij het grondwater niet persé loodrecht op de
dijk stroomt.
De vraag is wat er gebeurd rond het uittredepunt (3D-stroming). Je wilt controleren om te
kijken hoe het werkt. De geïnterviewde van HWBP ziet het meten van grondwaterstroming
niet meteen als iets dat onderdeel wordt van monitoring uit oogpunt van geldende
voorschriften en mogelijk hogere kosten.
Innovatie middels een KIA richt zich op de toepassingen en het terugverdienen van de
investering daarin.
In de praktijk resulteren omgevingskenmerken dat het piping risico kleiner is dan berekent
(het wordt gunstiger). 3D beoordeling maakt de situatie weer ongunstiger. Kunnen meten
rondom piping is interessant. Van hoe diep komt het water?
Bij het Twenthekanaal is de techniek van Aquavector toegepast. Er is over de techniek in
Lelystad een presentatie gegeven. De uitkomsten laten zien dat het noodzakelijk is aandacht
te besteden aan de kalibratie van het instrument en ook aan de mogelijke verstoring van de
natuurlijke grondwaterstroming, als gevolg van het meten door Aquavector techniek.
Bij het Twenthekanaal worden afdichtingen met zandbentoniet aangebracht (Jan van Bakel).
In april/mei is er een uitvoeringsproef.
Bij kanaaldijken wordt uitgerekend dat er een risico op piping is, maar in de praktijk kom je
het vervolgens niet tegen.
Bij de waterschappen is de Brabantse Delta actief in het oppakken van nieuwe zaken.
Voor een onderzoekprogramma Piping moet eerst de techniek verder geholpen worden
voordat hij ingepast kan worden. Mogelijk kan een voorstel bij CIP ingediend worden als die
weer budget krijgt. Mogelijk dat CIP via CIV wel geld kan regelen om een pilot op te zetten.
Meten van grondwaterstroming heeft vooral perspectief bij het beter meten in proeven,
waarbij het instrument wel van tevoren getest moet zijn. Kan helpen bij fenomenologisch
onderzoek mits er een gevalideerd instrument is.
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Gesprekspartners: Deltares (in relatie tot kennisontwikkeling met HWBP)
Datum: 17 februari 2021
Overige deelnemers: Derk van Ree (Deltares)
Algemeen:
Voor pilot en innovatieprojecten grondwaterstroming is belangrijk om te onderkennen dat
HWBP kijkt naar toepassing innovaties vanuit het effect op (project-)beslissingen.
De afzonderlijke waterveiligheidsprojecten zijn leidend, wel is er een kennisprogramma dat
wordt ingevuld op basis van zaken die in de strategische “Rode draden notitie” van HWBP
gesignaleerd worden. Om aansluiting te vinden is het zaak om te kijken of daarin met
betrekking tot het meten van grondwaterstroming een haakje aanwezig is.
Afgesproken wordt dat het onderwerp meten van grondwaterstroming in het Deltares-team
waarin Piping besproken wordt ingebracht zal worden en dat vandaaruit er een reactie komt.
Voorbeeldprojecten:
Reevediep kijken of inpassing mogelijk is.
Piping / Hedwigepolder deltares als ingang benaderen.
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Gesprekspartners: Deltares (in relatie tot vernieuwing natte kunstwerken)
Datum: 18 februari 2021
Overige deelnemers: Derk van Ree (Deltares)
Algemeen: Vernieuwingsopgave natte kunstwerken
Het kennisprogramma natte kunstwerken 2017-2020 is net afgerond. Hierbij zijn RWS, TNO,
MARIN en Deltares betrokken. Er wordt nu gesproken over een 4-jarig vervolg waarvan de
kernvragen op hoofdlijnen zijn vastgesteld.
Relevante vragen zijn:
Wat is einde levensduur
Wat is de toekomstbestendige optie
Welke techniek/functionaliteit is nodig (afweging van opties).
Achterloopsheid en onderloopsheid speelt bij deze vragen een rol. Er is een concept
meetprotocol beschikbaar (Arnaud Casteleijn RWS-WVL).
De markt is vooral betrokken op het gebied van sluizen. Waterschappen zijn nog niet sterk
aangehaakt. Wel verwijst hij naar het POS (project overstijgende samenwerking)
Kunstwerken van HWBP. Dit programma bestrijkt 1 mln Euro/jaar en hierbij is Ellen Tromp
betrokken.
Voor het vervolgprogramma Natte Kunstwerken loopt nu het programmeringsproces. In de
stuurgroep zijn o.a. betrokken Leo Klatter (GPO), Renger van de Kamp, Martijn de Jong,
Erwin Pechtold.
Corrosie van ankers zijn een aandachtspunt. Prioritering wordt mede bepaald door de steun
die er voor is.
NB: Michel Bach is hiervan op de hoogte gesteld, zodat hij opneming in het programma kan
ondersteunen.
Er is een KPP Versterking Onderzoek Waterveiligheid met projectleider bij WVL (Arnaud
Castelleijn). Hierin zit ook het Amsterdam Rijn Kanaal met bepaling van de bodemligging en
damwanden als inhoudelijke aandachtspunten.
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Gesprekspartners: (Deltares)
Datum: 19 februari 2021
Overige deelnemers: Derk van Ree (Deltares)
Algemeen: Mogelijke proeflocatie Reevediep
De Reevediep proef die voorgesteld is bij HWBP betreft een voormalig stuk IJsseldijk met
een lengte van ca. 200 meter die beschikbaar is voor onderzoek naar opdrijven/bezwijken
van dunne deklagen. De bestaande Roggebotsluis moet weg en er wordt een nieuwe sluis
gebouwd.
Het primaire mechanisme betreft de waterdrukken, waarbij de mogelijke toestroming relevant
is om het mechanisme in stand te houden.
Bij de proef, die voorzien wordt in de sept/okt van 2022 wordt water geïnjecteerd om het
opdrijven te induceren. De aannemer die betrokken is bij de uitvoering is Boskalis met van ’t
Hek voor de bemaling.
Het besluit voor de subsidiering van het project wordt in april 2021 verwacht. De
uitvoeringsduur is ruim 1,5 jaar en bevat naast numerieke modellering, centrifugeproeven,
een infiltratieproef ter voorbereiding van de grootschalige veldproef en monitoring van de
bezwijkproef. Relevant is om te bepalen of wel/geen damwand constructie nodig is voor de
drukopbouw en welke debieten benodigd zijn om de benodigde waterdrukken te bereiken.
Een belangrijke onderzoeksvraag is de opdrijflengte.
Grondwaterstroming is een belangrijke afgeleide parameter als het gaat om infiltratie en de
drukopbouw. De projectleider ziet meerwaarde in het toevoegen van dit type metingen en
denkt dat er ruimte in het budget gevonden kan worden. Het project kent diverse go/no-go
momenten en er is nu sprake van een budget-indicatie.
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Gesprekspartners: Deltares (grondwaterspecialist welvorming)
Datum: 19 februari 2021
Overige deelnemers: Derk van Ree (Deltares)
Algemeen: Case Amsterdam Rijn Kanaal
De geïnterviewde heeft een student begeleid bij onderzoek rond het ARK. Verder ligt zijn
expertise op het gebied van de effecten van wellen, bijvoorbeeld bij de zoutbelasting in
polders. Dit betreft zijn promotieonderzoek en vervolgactiviteiten.
Hij is tot nu toe zijdelings betrokken bij de ARK problematiek via kontakten met Hans
Gerritsen. De oorzaak van de wellen bij het ARK zijn nog onduidelijk. Mogelijke oorzaken zijn
baggerwerkzaamheden en/of wijzigingen in het polderpeil.
Bij metingen zijn fluxen gemeten met kwelvangers (soort peil gestuurde invang in een koker).
Bij het dichten van de wellen is glasvezel toegepast voor het doen van metingen. De
stroming is gemeten met een warmte-tracer. De bij het afdichten betrokken aannemer
gebruikt warmwater injectie ten behoeve van het uitharden van de gebruikte injectievloeistof.
Daarnaast zijn tracertests uitgevoerd met een rode kleurstof.
Hij verwijst naar literatuur die hij verstrekt heeft en wijst op het werk van Vince Kaandorp met
betrekking tot temperatuurmetingen met glasvezel-kabel (Kaandorp et al., 2019).
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Gesprekspartners: RWS-GPO (2 personen), RWS-PPO (1 persoon)
Datum: 4 maart 2021
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Derk van Ree (Deltares)
Algemeen:
Het gesprek is een opvolging van een eerder gesprek (8 februari 2021) en vooral gericht op
een verdere verdieping van toepassingen en casussen op het gebied van sluizen en stuwen.
Ingegaan wordt op de mogelijke relaties met lopende activiteiten en eerder uitgevoerde
onderzoeken.
Nr. 1 is werkzaam in de afdeling Waterbouw en Ecotechniek. Zij kijkt naar een lange termijn
aanpak voor sluizen. Haar idee is dat het formuleren van een leeropdracht met als doel te
uniformeren waar het kan een mogelijke werkvorm is. Zij wijst op het bestaan van het
netwerk dijkmonitoring als relevant netwerk voor het onderwerp grondwaterstroming.
Nr. 3 richt zich op waterbouwkunde en is trekker van het kennisveld Natte Kunstwerken. Zij is
o.a. bezig met de stuw Grave. Ze geeft aan dat in het programma-overleg rivieren in het
overleg dit voorjaar mogelijk kennistaken benoemd kunnen worden.
In het gesprek wordt verder de naam van Wim Kortleve genoemd ten aanzien van het
onderwerp sluizen en de RINK-rapportage. Met betrekking tot kwelschermen blijkt er sprake
van een inspectie-probleem en bovendien zijn ze niet overal beoordeeld.
Toepassingsgebied(en)/pilot-projecten:
Het meten van grondwaterstroming zou toegepast kunnen worden in de inspectie-fase van
natte kunstwerken. Er worden aparte inspectie-werkzaamheden uitgevoerd. Van belang bij
de interpretatie van de resultaten is de wijze van inspecteren (al dan niet droogzetten) en het
ontbreken van een definitie van de restlevensduur van kwelschermen.
Bij stuwen is sprake van kwelschermen die conservatief ontworpen zijn. Hier wordt pas naar
gekeken als er een afgeleid probleem is. De vraag is of ontgrondingen zijn meegenomen.
Interessante casussen zijn projecten met waterhuishoudingsveranderingen zoals de sluis
Delden/Bergveld.
Bij de sluis Terneuzen is de grondwaterstroming gemodelleerd en zijn metingen uitgevoerd in
de vorm van pompproeven. RWS acht dit een goede locatie om grondwaterstroming te
meten, hoewel de praktische uitvoering een uitdaging zal vormen. Nu wordt er gemeten met
peilbuizen. Hij zal de projectmanager vanuit aannemer peilen.
Patrizia komt met de suggestie om metingen uit te voeren bij het slopen van sluizen. Als
voorbeeld noemt ze de Roggebot-sluis. Bij sluis Eefde worden extra damwanden getrokken
en kan het interessant zijn om te kijken naar de verandering in grondwaterstroming.
De stuw Grave maakt onderdeel uit van het programma Stuwen, wellicht zitten daar ook
mogelijkheden in.
Afgesproken wordt om een vervolgafspraak te maken (over een aantal weken) om op de
mogelijke pilots terug te komen. Hans Gerritsen zal deze inplannen.
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Gesprekspartners: RWS-WVL (1 persoon) ,Deltares (1 persoon)
Datum: 13 maart 2021
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Victor Hopman/Derk van
Ree (Deltares)
Algemeen:
Doel van de bespreking/interview is de mogelijke aanknopingspunten van het onderzoek
naar het meten van grondwaterstroming bij het KPP programma Versterking onderzoek
waterveiligheid na te gaan.
Ulrich houdt zich in dit verband bezig met het onderzoek naar piping bij kunstwerken. Hierbij
is het functioneren van kwelschermen van belang. Hij heeft een meetprotocol Piping bij
kunstwerken opgesteld waar gezocht wordt naar een case om dat in de praktijk te toetsen.
Toepassingsgebied(en):
Gesprekspartner 1 richt zich vanuit zijn rol op kunstwerken en waterveiligheid. Piping vormt
vooral bij zandmeevoerende wellen een waterveiligheidsrisico. Bij (historische) kunstwerken
speelt de vraag of er kwelschermen aanwezig zijn en hoe ze functioneren. Voor een object is
het van belang zich te hebben op de loop van kwelwegen, hetgeen bij een ingewikkelde
constructie een 3D-beeld vergt. Naar zijn mening is de stand der techniek rond de
beoordeling van kwelschermen heel matig. Als een waterveiligheidsrisico afhankelijk is van
het kwelscherm is de wens dit eerst zo simpel mogelijk te toetsen. Vanuit het KPP
programma wil men graag het opgestelde protocol testen. Hiervoor is de toetsronde
kunstwerken van belang.
Relevante mechanismen:
De focus van het gesprek ligt op piping bij natte kunstwerken (sluizen en stuwen) als
faalmechanisme.
Huidige bepalings-/meetmethode:
Het meetprotocol piping bij kunstwerken gaat nu uit van de toepassing van peilbuizen. Het
meten van grondwaterstroming kan een interessante optie zijn afhankelijk van de stand der
techniek.
Meerwaarde:
Arnaud ziet meerwaarde in meten/monitoren. Om te voldoen aan de faalkans-eisen moeten
de functioneringseisen worden getoetst. Hier loopt men tegen onzekerheden aan die alleen
maar weggenomen kunnen worden door aanvullende data te verzamelen via monitoring.
Voorbeeldprojecten:
Voor het onderzoek en het testen van het protocol is het belangrijk dat de beheerder toestaat
om zijn kunstwerk daarvoor te gebruiken hebben. Belangrijk is dat hij het een interessante
optie vind.
Voor toepassingen betekent dit dat het belangrijk is bij beheerders langs te gaan. De kansen
liggen waarschijnlijk vooral bij historische kunstwerken en bij nieuwe kunstwerken (vroegtijdig
benutten van kansen).
Henk van Norel (zie ook interview Waterschap Hunze en Aa’s d.d. 11 december 2020) wordt
genoemd als beheerder die interesse kan tonen en inzicht in constructies onder zijn beheer
wil vergroten.
Verwijzing naar mogelijk andere geïnteresseerde partijen, casussen en mogelijk
beschikbare middelen:
In het KPP programma van Arnaud is budget beschikbaar voor het toetsen van het protocol
om het vervolgens als leidraad uit te kunnen brengen. Hier kan via het vinden van een
case/pilot mogelijk synergie bereikt worden.
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Ten aanzien van vervolgacties en het leggen van kontakten wordt de volgende taakverdeling
afgesproken:
Arnaud overlegt met waterschap Hunze en Aa (Henk van Norel)
Ulrich richt zich op kontakten met waterschap Limburg
Hans richt zich op Hollandse Delta.
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Gesprekspartners: KnowH2O (2 personen)
Datum: 25 maart 2021
Overige deelnemers: Hans Gerritsen/Jacques Peerboom (WVL), Victor Hopman/Derk van
Ree (Deltares)
Algemeen:
Het gesprek komt voort uit de poster die door Hans gepresenteerd is op de drainage-dag in
februari 2021.
Dion heeft in Wageningen hydrologie gestudeerd en houdt zich bezig met remote sensing en
GIS en doet vooral projecten voor waterschappen en provincies. Gé is eveneens hydroloog
en is werkzaam op het gebied van veldproeven, modelberekeningen en remote sensing. De
activiteiten richten zich vooral op landelijk gebied (zowel landbouw als natuur) en het
onderzoek van regelbare drainage.
KnowH2O is betrokken bij een groot aantal onderzoeken en in het gesprek worden diverse
raakpunten met projecten waarin Deltares eveneens betrokken is geïdentificeerd.
Qua meettechnieken is er interesse in flux metingen (nu vanuit een boorgat) en wat er in de
(nabije) toekomst mee kan. Ook het gebruik van glasvezel-thermische kabels wordt als
interessant gezien.
Welke mogelijkheden zijn er om proeven uit te breiden. Er worden nu lokale proeven op
perceelschaal uitgevoerd in relatie tot de werking van drainage. (O.a. in Lumbricus).
Interessant zijn de mogelijkheden om de waterbalans beter te bepalen, met name de
verdeling tussen verdamping en verlies naar het grondwater. Kan hierin op perceelschaal
meer inzicht verkregen worden door het meten van de grondwaterstroomsnelheid?
Ook de toepasbaarheid van ERT lijkt een interessante mogelijkheid. Nu worden door
Deltares proeven in Zeeland uitgevoerd in kombinatie met zoutwachterkabels. KnowH2O
doet ook de nodige werkzaamheden in Zeeland. Wellicht kunnen proeven uitgebreid worden,
bijvoorbeeld meten in de drains zelf. Er loopt een project KLIMAP (Ellis Penning, Deltares)
waarbij aanhaakmogelijkheden zijn. Dit project is de opvolger van het Lumbricus-project en is
nu halverwege de uitvoering.
Het idee wordt geopperd om te kijken of er een afzonderlijk TKI-project rond drainage en
grondwaterstroming opgezet kan worden.
In het gesprek wordt opgemerkt dat Bart v/d Aa (Waterschap Limburg) geïnteresseerd is in
het droogvallen van beken.
Op basis van de besproken ideeën en kontakten wordt het nuttig gevonden een
vervolgbespreking in te plannen over bijvoorbeeld 1 maand. Voorafgaand kunnen we
achtergrondmateriaal uitwisselen (o.a. onderzoek rond drainage en glasvezel waar Deltares
bij betrokken is (Deltares, 2021: Enabling Technologies project 3) en nagaan of het lopende
TKI-project uitgebreid zou kunnen worden (Waterschap Aa en Maas, 2020).
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