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Uitdagende stageopdracht op het gebied van getij-

den en zoutindringing in de Rijn-Maas monding 
 

 

Complexe 

Waterproblemen 

oplossen 
 

Wil jij werken bij een inno-

vatief bedrijf dat waterpro-

blemen aanpakt met onder-

zoek, producten en advies? 

 

Wij leveren met data, infor-

matie, ICT, modellen en 

hoogwaardige kennis, een 

belangrijke bijdrage aan de 

oplossing van waterproble-

men die ontstaan door kli-

maatverandering. 

  

Als er door heftige neerslag 

overstromingen dreigen, 

alarmeren onze systemen 

overheden en het publiek.  

 

Vanuit kantoren in Amers-

foort en Delft werken we aan 

ICT-systemen en hydrolo-

gische simulatiemodellen. 

Daarmee helpen we water-

schappen, gemeenten, Rijks-

waterstaat en andere water-

beheerders over de gehele 

wereld met een optimale 

vervulling van hun taak. 

 

Wat bieden wij? 

In periodes van lage rivierafvoer is de Rijn-

Maasmonding een zeer gevoelig gebied voor 

zoutindringing. Regelmatige aanpassingen in 

het watersysteem (bv. Deltawerken, Maas-

vlakte 2) hebben mogelijk invloed gehad op 

de zoutindringing in de RMM. De verdie-

ping van de Nieuwe-Waterweg, die dit jaar 

plaatsvindt, is ook zo’n aanpassing. Voor zo-

wel de overheid als commerciële partijen is 

het van belang de effecten op zoutindringing 

in beeld te brengen. Om het netto-effect op 

de zoutindringing te berekenen, moeten ech-

ter eerst de natuurlijke variaties van zoutin-

dringing uitgewerkt worden. Naast de rivier-

afvoer en wind speelt de getijdencyclus 

hierin een grote rol.  

In deze stageopdracht ga je aan de slag met 

frequentie-analyse van de getijden cycli in de 

Rijn-Maasmonding. Het uiteindelijke doel is 

om lange meetreeksen en modelresultaten 

van zoutconcentratie te corrigeren voor het 

deel van het zoutgehalte dat wordt veroor-

zaakt door getijden. Hierdoor blijft een ‘re-

sidu’ zoutconcentratie over. Met dit residu 

kan het effect van menselijk ingrijpen in 

beeld worden gebracht. Je maakt hiervoor 

gebruik van tools voor getijden-analyse die 

bij voorkeur multi-inzetbaar zijn. 

Wie zoeken we? 

Een goede MSc student op het gebied van 

Hydrologie, Fysische geografie of Civiele 

Techniek. Goede kennis van frequentie ana-

lyses, getijdenwerking en affiniteit met ICT is 

een pré. We zoeken studenten die communi-

catief vaardig zijn, goed en helder kunnen 

rapporteren en een gestructureerde werk-

houding hebben.  

 

Onze werkomgeving 

Uit onafhankelijk onderzoek van ‘Great Place 

to Work’ blijkt dat wij zeer hoog staan op de 

ladder van beste werkgevers van Nederland. 

We bieden je: 

• Uitdagende hydrologische modellering, 

toegepast op de praktijk. 

• Een leerzame werkomgeving met enthou-

siaste collega’s.  

• Ruimte voor eigen ontwikkeling en 

ideeën.  

• Begeleiding en coaching door onze des-

kundigen op het gebied van modellering. 

• Stagevergoeding 

 

HydroLogic behoort tot de 

beste werkgevers van  

Nederland 

 

 

Geïnteresseerd? 

Kijk ook op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf, de mensen die er wer-

ken en wat voor projecten we doen voor onze klanten.  

Neem voor meer informatie contact op met Francine Teeuwen via jobs@hydrologic.com, of bel 

met ons op kantoor in Amersfoort via: 033 4753535.  

Meteen reageren? Stuur je motivatiebrief met CV en cijferlijst naar hetzelfde e-mailadres. 

 

http://www.hydrologic.nl/
mailto:jobs@hydrologic.com

