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DE ZAAK

In 2014 richtte Ar-
nold Lobbrecht
samen met NOS-
weerman Gerrit
Hiemstra Weather
Impact op. Dit be-
drijf, dat in het-
zelfde pand huist
als HydroLogic,
richt zich momen-
teel op waterbe-
schikbaarheid voor
boeren in Oost-
Afrika. Zo houdt
Weather Impact
honderdduizenden
boeren op de
hoogte van de
beste momenten
om te gaan zaaien
en oogsten of wan-
neer ze kunnen
verwachten dat er
schimmels ont-
staan op hun ge-
wassen. 

Weather
Impact

STAND VAN ZAKEN Van multinationals tot creatieve broeinesten, van eenmanszaakjes tot
marktleiders, deze regio telt talloze bijzondere bedrijven. Wat doen ze,

waar zijn ze goed in, wie zit er aan de knoppen, hoe is het ooit begonnen? 

Ruud van Slooten

H
ydroLogic is de toepas-
selijke naam van het be-
drijf waar  slimme wa-
termanagementinitia-
tieven  worden uitge-

dacht. En dat alles onder de hoede
van Arnold Lobbrecht, die het bedrijf
in 2000 oprichtte. 
Weer, water en klimaat, daar draait

het om bij HydroLogic, zegt Lob-
brecht. Hij is civiel ingenieur en stu-
deerde in Delft, waar hij promo-
veerde op Slim Waterbeheer. Vervol-
gens werkte hij voor het IHE (Delft
Institute for Water Education) en
Royal HaskoningDHV voor hij in
Amersfoort met HydroLogic begon.
,,Watermanagement en ict zijn onze
takken van sport”, zegt Lobbrecht in
een lege vergaderruimte in het uit
twee gekoppelde herenhuizen be-
staande bedrijfspand aan de Stads-
ring, waar HydroLogic is gevestigd.
,,Hier werken onder andere hydrolo-
gen, mensen die verstand hebben
van water. We werken voor gemeen-
ten, waterschappen en Rijkswater-
staat. En ook voor vergelijkbare in-
stanties in het buitenland. Dat zijn
vooral waterbeheerders, die we ad-
viezen geven over maatregelen tegen
extreem weer en over de effecten van
klimaatverandering op de langere
termijn. Hoe ze zich kunnen wape-

HydroLogic
In het
centrum van
Amersfoort
werken
specialisten
op het gebied
van
waterbeheer
en ict samen
aan
oplossingen
voor
waterproble-
men.

nen tegen teveel, maar vooral ook te
weinig water. We hebben daar een
heel scala aan bronnen voor, zoals in-
formatie van eigen modellen, satel-
lieten en big data uit metingen. Daar-
uit ontwikkelen we producten in sa-
menwerking met die waterbeheer-
ders, zodat ze aan de hand daarvan
kunnen zien hoe droog of nat de bo-
dem is, hoe het water afstroomt en
waar ze de grootste problemen kun-
nen verwachten.”

Data
HydroLogic kijkt niet alleen inhou-
delijk naar waterproblemen, maar
heeft ook een ict-tak. Die verzamelt
en beheert data van het stedelijke en
landelijke watersysteem. Lobbrecht:
,,Dat gaat dan om waterstanden, stro-
ming en dergelijke. Die kun je met
HydroNET, de cloud software die we
hebben ontwikkeld, samenbrengen
en daar allerlei analyses op loslaten.
Zo krijg je inzicht in hoe de actuele
situatie is in een watersysteem, maar
ook hoe die op korte of wat langere
termijn gaat worden. De helft van de
waterschappen en 115 gemeenten,
waaronder Amersfoort, gebruiken
HydroNET. Zo krijgen ze een totaal-
beeld van de watersituatie in hun ei-
gen gebied en ook in de omliggende
regio’s. Het is ook een methode om
samen te werken tussen organisaties.
Je kunt dan het waterbeheer op el-

kaar afstemmen op het moment dat
het spannend wordt en elke kubieke
meter water telt. Gebieden waar nog
ruimte in de bodem zit om water op
te vangen, krijgen dan wat meer wa-
ter, terwijl het in gebieden met be-
ginnende overlast juist eerder moet
worden afgevoerd.” 

Leermoment
Volgens Lobbrecht is het zaak om
goed voorbereid te zijn zodat je in tij-
den van wateroverlast of extreme
droogte het water goed kan verdelen
over het hele gebied, om de totale
schade zo laag mogelijk te houden.
Maar hoe kun je voorbereid zijn op
zo’n droge periode als afgelopen zo-
mer? Hebben instanties daarop kun-
nen inspelen of was het een leermo-
ment? 
,,Het is absoluut een leermoment

geweest”, zegt Lobbrecht. ,,Wij we-
ten hier al veel langer dat dit soort
dingen kunnen gebeuren, dat is ons
vak, maar de droogte van afgelopen
zomer heeft zeker geholpen om dit
soort gebeurtenissen hoger op de
agenda te krijgen bij onze klanten.
Wij bieden ze oplossingen om hierin
meer inzicht te krijgen, maar ook
door met elkaar de dialoog aan te
gaan. Wat kunnen we verbeteren?
Waarvandaan kunnen we water aan-
voeren? Hoeveel hebben we nodig?
Waar kunnen we het snel afvoeren?

Daar bieden we onze klanten data,
tools en kennis voor aan. Wij vormen
de verbinding in de samenwerking
tussen de waterbeheerders.” 
Vanwege de vaak grote beslissin-

gen die er aan gekoppeld zijn, ge-
bruikt HydroLogic kwalitatief hoog-
waardige data van het KNMI, Euro-
pean Space Agency en het Europese
weerinstituut ECMWF.  
Lobbrecht: ,,Wij zijn vrij bijzonder

in wat we doen, maar niet de enige in
de wereld. We zijn wel steeds op zoek
naar de witte vlekken, daar waar deze
vorm van dienstverlening nog niet zo
ontwikkeld is. Daarbij werken we het
liefst samen met andere bedrijven en
lokale partners zoals in Australië,
waar de Koning zelfs een tool voor
stedelijk watermanagement van ons
heeft geopend. De belangstelling
voor ons type producten en diensten
is enorm toegenomen en daar heeft
onze Koning ook een belangrijke rol
in gespeeld.’’ 

Klimaatverandering
,,Een andere rol wordt gespeeld door
de zichtbare klimaatverandering.
Wat jaren geleden al was voorspeld,
gebeurt nu gewoon. Wat ook helpt, is
dat de bewustwording tegenwoordig
sneller gaat. Het publieke debat is
veel verder ontwikkeld. Dat speelt
ons in de kaart. En dat is hard nodig
ook, want er is een hoop te doen.”

Slim omgaan met extreem
weer en klimaatverandering
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