- SLIM WATERBEHEER KENT GEEN GRENZEN Succesvolle tweede editie HydroNET LIVE - Slim waterbeheer kent geen grenzen
Op 13 september 2018 organiseerde HydroLogic in samenwerking met partnerorganisaties de tweede editie van HydroNET LIVE in het Oude Magazijn op het voormalige
rangeerterrein achter Amersfoort CS. Evenals bij de eerste editie in 2016 waren er 150
enthousiaste deelnemers van waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, onderzoeksinstellingen en diverse bedrijven die actief zijn op het gebied van water en ICT. Naast
Nederlandse deelnemers waren er delegaties uit Zuid-Afrika, Australië en Duitsland.
HydroNET LIVE werd mede mogelijk gemaakt door de European Space Agency. Gedurende de dag stond het doorbreken van traditionele grenzen in het waterbeheer centraal: hoe kunnen we van elkaar leren en over grenzen van afdelingen, organisaties en
landen samenwerken voor een slimmer waterbeheer?

Inspirerende omgeving en dagvoorzitter
HydroNET LIVE stond onder energieke leiding van Richard Engelfriet. Op een spitsvondige manier wist Richard sprekers en deelnemers te bevragen en zorgde hij voor
een energieke dialoog tussen alle deelnemers. Experts gaven presentaties op het gebied
van slim watermanagement. De plenaire presentaties weren afgewisseld met verschillende masterclass sessies, die dieper op de materie ingingen. Centraal stond het leren
van recente ervaringen met droogte en wateroverlast in Nederland, maar ook in ZuidAfrika, waar Day Zero - de dag waarop er geen water meer beschikbaar is - bijna was
bereikt afgelopen zomer.
Gedurende het seminar was er veel gelegenheid tot interactie, ook omdat onderzoeksinstellingen en bedrijven zich presenteerden op het ‘Slim Waterbeheer Plein’, waar de
nieuwste snufjes op het gebied van slim watermanagement te zien waren. Zo waren er
demonstraties van WeatherImpact, eLEAF, ESRI, Deltares, Waterschap Rivierenland,
Waterschap Aa en Maas, Nelen & Schuurmans, hydro & meteo GmbH en HydroLogic.

- SLIM WATERBEHEER KENT GEEN GRENZEN Interessante presentaties en masterclasses
Het plenaire gedeelte werd afgetrapt door Arnold Lobbrecht, directeur van HydroLogic, die een reeks aan voorbeelden van praktijktoepassing liet zien waarop later in presentaties en masterclasses werd ingezoomd. “Met slim watermanagement halen we alles uit watersystemen wat er in zit”, aldus Arnold. De druk op watersystemen neemt
aan de ene kant toe door scherpere eisen die worden gesteld vanuit belangen zoals
droge voeten in stedelijk gebied, voldoende water voor landbouw, vaardiepte in waterwegen en havens, zoetwater voor drinkwatervoorziening en water van goede kwaliteit
voor doorspoeling van het regionale gebied. Aan de andere kant neemt de druk toe
door autonome ontwikkelingen zoals: wereldbevolkingsgroei, bodemdaling in deltagebieden en de klimaatverandering, met stijging van zeespiegel, hevigere buien en langere
droogte als gevolg.
Slim waterbeheer leunt op drie pijlers die gebruikt worden om meer ruimte in het watersysteem te creëren: vaststellen van de precieze eisen en randvoorwaarden vanuit belangen, samenwerking van alle betrokken stakeholders in water- en informatieketens,
en de techniek van het sturen van water met infrastructuur zoals sluizen, inlaten, gemalen en stuwen. Op basis van deze drie pijlers kunnen in samenspraak tussen stakeholders ‘redeneerlijnen’ worden opgesteld die kunnen worden gevolgd ten tijde van extreme situaties. De winst zit erin dat zonder barrières van beheersgrenzen de gezamenlijke ruimte van het watersysteem wordt benut, waarbij het voorkomt dat de ene stakeholder ten gunste van de andere tijdelijk inschikt.
Tijdens de presentatie ‘Ons VIZIER’ gaf Olaf Lem van Waterschap Rivierenland, een
inkijkje op slim waterbeheer en calamiteitenzorg. Waterschap Rivierenland werkt met
een nieuw systeem voor het vaststellen, melden en beheren van calamiteuze situaties in
het beheersgebied, gebaseerd op de platforms HydroNET en Axxerion. Dit onderwerp
werd later op de dag verder uitgewerkt in een masterclass, waarbij ook andere waterbeheerders ideeën inbrachten voor calamiteitenbestrijding over beheersgrenzen. De
masterclass leverde zeer goede ideeën voor praktijktoepassing op. Tijdens een officiële
prijsuitreiking aan het einde van de dag beoordeelde een onafhankelijke jury drie
ideeën als meest innovatief. Deze ideeën zullen op een later tijdstip in samenspraak tot
prototypen calamiteiteninformatiesystemen worden uitgewerkt.

- SLIM WATERBEHEER KENT GEEN GRENZEN -

Winnaars van het meest innovatie VIZIER idee
Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat ging in op de uitvoering van het Kierbesluit, waarbij met het kieren van de Haringvlietsluizen de zoutwaternatuur in de Haringvliet zal
worden hersteld en internationale vismigratie vanuit de benedenlopen van de Rijn weer
mogelijk wordt gemaakt. De sluizen zullen bij hoogwater op zee worden gekierd zodat
zoutwater het nu nog zoete Haringvliet in kan stromen. Slim watermanagement is bij
het operationeel waterbeheer essentieel in het bewaken van de nauwe scheidslijn van
zout/zoet omdat de overige belangen zoals drinkwater en greenports gebaat zijn bij voldoende zoetwater en scheepvaart en havens bij nauwe regeling van waterstanden. De
diverse belanghebbenden rond de Haringvliet hebben de laatste jaren hard gewerkt en
in een dialoog redeneerlijnen opgesteld om te komen tot een op alle belangen afgestemd
beheer, inclusief risico-beheersmaatregelen. De Haringvlietsluizen zullen binnenkort
‘op een kier gezet worden’ door de minister.
Bas de Jong, programmamanager Slim Watermanagement van Rijkswaterstaat gaf een
toelichting op de initiatieven die op dit moment lopen op het gebied van slim waterbeheer in Nederland, het werken in de gouden driehoek tussen overheden, instituten en
bedrijfsleven en de voorwaarden in samenwerking, informatietechnologie en optimale
afstemming van het waterbeheer op de diverse doelen van het watersysteem.
Veel aandacht ging uit naar de droogte van 2018. Deze droogte vormde het thema voor
drie masterclasses. Om te beginnen was er een masterclass over de beschikbaarheid van
zoetwater voor het regionale systeem, de succesvolle inzet van de Klimaatbestendige
Wateraanvoer (KWA) en de recente praktijkervaringen met slim beheer van sluizen en
gemalen om extra water door te voeren en de zoetwatervoorziening van West Nederland veilig te stellen richting Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard, Waternet en Delfland. En met succes: gedurende de zomerperiode was er
voldoende zoetwater, ook voor de greenports Westland en Boskoop, met chloridegehalten die onder de kritische grens van 200 mg/l bleven.

- SLIM WATERBEHEER KENT GEEN GRENZEN Daarnaast was er de op het stedelijk waterbeheer gerichte masterclass over klimaatadaptatie in de stad, waarbij grensoverschrijdend wordt samengewerkt tussen gemeenten en waterschappen. In de masterclass Data delen en samenwerken deelden waterbeheerders hun ervaringen op het gebied van samenwerking en initiatieven van burgerparticipatie in de waterinformatieketen. Deelnemers kregen voorbeelden van onderzoeksprojecten te zien waarin HydroNET wordt ingezet om data van burgers en andere
stakeholders samen te brengen.
In parallelle internationale masterclasses werd ingezoomd op de HydroNET Control
Room zoals ingericht door en met waterbeheerders die actief zijn met grensoverschrijdend waterbeheer in Australië, Zuid-Afrika, Duitsland en Colombia. Bijdragen werden
onder andere geleverd door: de South African Weather Service, het Zuid-Afrikaanse
waterschap IUCMA, Water Technology, Deltares, hydro & meteo, eLEAF, Waterschap
Brabantse Delta en Waterschap Zuiderzeeland.

Tijdens de masterclasses werd druk gebrainstormd over de droogte van 2018 en de kansen van
grensoverschrijdende samenwerking voor een slimmer waterbeheer
Brian Jackson van Water Technology, distributeur van HyroNET in Australië, liet in zijn
presentatie de succesverhalen van HydroNET in Australië zien. De toepassing van HydroNET richt zich hier vooral op Water Control Rooms voor verschillende waterbeheerders en gemeenten die actief zijn in grensoverschrijdende hoogwatervoorspelling, alarmering, geautomatiseerde overstromingsrapportages en daarnaast waterkwaliteitsbeheer.
In laatste plenaire sessie werd het succes van een decennium samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika getoond. Rob Uijterlinde van de Unie van Waterschappen en
projectleider van het Kingfisher project benadrukte in zijn presentatie de gezamenlijke
ontwikkeling en overdracht van kennis tussen beide landen. Hij sloot af met een terugblik op de Partners voor Water Award die door eLEAF, KMNI, HydroNET, Waterschap
Drents Overijsselse Delta en ITC in 2017 werd gewonnen in een competitie met vele
internationale projecten de afgelopen vijf jaar. Deze prijs viel het consortium ten deel

- SLIM WATERBEHEER KENT GEEN GRENZEN onder meer door de unieke en succesvolle samenwerking tussen Zuid-Afrikaanse en
Nederlandse partners uit de gouden driehoek. Met slim beheer van het watersysteem
van IUCMA, grensoverschrijdend rivierbeheer met Swaziland en Mozambique, is aangetoond dat er met Control Rooms tot wel 25% water kan worden bespaard. Met satellietinformatie kan het actuele watergebruik tot op perceel niveau van boeren worden
gemonitord en kunnen ze worden geattendeerd op excessief watergebruik. Ook dienen
de control rooms voor het delen van relevante informatie met alle stakeholders; uiterste
noodzaak in tijden van waterschaarste.
Met deze editie van HydroNET LIVE zijn weer veel ervaringen gedeeld en zijn nieuwe
partnerships gevormd om het waterbeheer in Nederland en internationaal nog slimmer
uit te voeren. De autonome processen van bevolkingsgroei, bodemdaling en klimaatverandering kunnen we niet of nauwelijks beïnvloeden. Maar met slim waterbeheer
kunnen we zoveel meer doen met de beschikbare ruimte in watersystemen. Als waterbeheerders kunnen we een hoger serviceniveau leveren aan burgers en de maatschappij: hinder en schade voorkomen, investeringen beperken en voldoende water beschikbaar maken voor iedereen: schoon, niet teveel, maar zeker ook niet te weinig. Om antwoord te geven op de centrale vraag van HydroNET LIVE: door met elkaar op een rustige manier in gesprek te gaan en inzicht te geven in elkaars belangen kunnen we van
elkaar leren en over grenzen van afdelingen, organisaties en landen samenwerken voor
een beter en slimmer waterbeheer.
Meer informatie en een overzicht van alle foto’s vindt u hier:
www.hydrologic.nl/organisatie/hydronet-live-2018/

