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Probleemstelling
Dreigend watertekort in Nederland
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Al vier jaar op rij is het extreem droog in Nederland. Een dreigend
watertekort vraagt om actie!
W atertek o rt in s ted elijk geb ied

W atertek o rt in lan d elijk geb ied

Probleemstelling
Onze focus: watertekort in stedelijk gebied
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Wat zijn de gevolgen van toenemende droogte in stedelijk gebied?
Een lagere grondwaterstand kan
leiden tot:
• ernstige droogteschade aan openbaar
groen
• meer besproeiing van tuinen
• hoger drinkwatergebruik
• funderingsschade aan gebouwen
• versnelling van bodemdaling

Bron: Trouw.nl
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Wat zijn de gevolgen van watertekort in stedelijk gebied?
Een lagere grondwaterstand kan

Een zoetwatertekort kan leiden tot:

leiden tot:

• een tekort aan zoet water voor het
besproeien van openbaar groen

• ernstige droogteschade aan openbaar
groen
• meer besproeiing van tuinen
• hoger drinkwatergebruik
• funderingsschade aan gebouwen
• versnelling van bodemdaling

• een tekort aan zoet water voor het
doorspoelen van vijvers en sloten met
stank en blauwalg tot gevolg
• en een toenemende verzilting van
oppervlaktewater

Probleemstelling
Onze focus: watertekort in stedelijk gebied
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Hoe gro o t is dit pro b leem eig en lijk ?
Enorm! Elke extra centimeter grondwaterstandsverlaging en onnodig onttrokken kuub
water kan al funest zijn voor het openbaar groen, funderingen, bodemdaling en
waterkwaliteit
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Probleemstelling
Onze focus: watertekort in stedelijk gebied
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Hoe groot is dit probleem eigenlijk?
Enorm! Elke extra centimeter grondwaterstandsverlaging en onnodig onttrokken kuub
water kan al funest zijn voor het openbaar groen, funderingen, bodemdaling en
waterkwaliteit

En nu?
Het probleem kunnen we niet oplossen, maar het is belangrijk zuinig om te gaan met
ons water door:
• zo min mogelijk te onttrekken
• en als dat dan toch moet... het onttrokken water weer goed besteden!
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Probleemstelling
Onze focus: bemalingen
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Maar doen we dat niet al? Niet bij bemalingen!
Er valt nog veel winst te behalen bij bemalingen
tijdens de huidige bouwprojecten, van infrastructuur
tot woningbouw. Naar schatting wordt er gemiddeld
20%* te veel water weggepompt. De grote
hoeveelheid infrastructurele projecten gecombineerd
met de woningbouwopgave van één miljoen nieuwe
woningen tot 2030 geeft mogelijkheden voor grote
toekomstige grondwaterbesparingen bij deze
projecten.
Nationaal projectenkaart Hoofdwegen in
2020 (bron: RWS)

*inschatting op basis van gevoerde gesprekken met de bemalingsketen

Nationaal projectenkaart Spoorwegen en
Openbaar vervoer in 2020 (bron: RWS)

Probleemstelling

probleem

Onze focus: bemalingen

Hoe gaat bemalen nu?

Tijd om hier verandering in te
brengen. Onze oplossing....
de s limme bo uwk uip!
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Doelstelling
Besparing van grondwater bij bemalingen

Tijd voor actie! Ons doel:
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Stand van zaken
Bestaande bemalingssystemen: hoe ver zijn we nu?
Voor een deel worden bouwkuipen in Nederland al

uitgerust met peilbuizen zodat de
Bemaling in de praktijk

grondwaterstandsverlaging kan worden gemonitord.
De pomp wordt dan handmatig aangestuurd.

verlies
actueel ontwateringsniveau
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Voor een deel worden bouwkuipen in Nederland al

Een kleiner deel heeft een bemaling die

uitgerust met peilbuizen zodat de

automatisch wordt aangestuurd op de

grondwaterstandsverlaging kan worden gemonitord.

grondwaterstand. Dit zorgt dat de pomp uit gaat bij

De pomp wordt dan handmatig aangestuurd.

het behalen van een bepaalde grondwaterstand.

verlies
actueel ontwateringsniveau

Stand van zaken
Bestaande bemalingssystemen: hoe ver zijn we nu?

Bemaling in de praktijk
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Voor een deel worden bouwkuipen in Nederland al

Een kleiner deel heeft een bemaling die

uitgerust met peilbuizen zodat de

automatisch wordt aangestuurd op de

grondwaterstandsverlaging kan worden gemonitord.

grondwaterstand. Dit zorgt dat de pomp uit gaat bij

De pomp wordt dan handmatig aangestuurd.

het behalen van een bepaalde grondwaterstand.

Hierbij wordt alleen op streefpeil
gestuurd en wordt er geen rekening
gehouden met omstandigheden die

invloed hebben op de
grondwaterstand (bodemopbouw,
neerslag en oppervlaktewater). Dit

verlies
actueel ontwateringsniveau

maakt het lastig om nauwkeurig rond
het streefpeil te blijven.

Oplossing
De slimme bouwkuip
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Het grondwatermodel met input data zoals bodemopbouw en
landgebruik, opgezet door de ingenieur, vormt de basis
Bij de slimme bouwkuip wordt het grondwatermodel van de
ingenieur overgedragen aan de bemaler
De bemaler hoeft hierdoor zelf geen model meer te maken maar
alleen zijn eigen bemalingsplan toe te voegen aan het model

Door aanvullend de aanwezige bemalingspompen en peilbuizen te
koppelen aan het grondwatermodel kan er elke 15 minuten een model
uitdraai plaatsvinden met de actuele stand van zaken in de bouwkuip
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Oplossing
De slimme bouwkuip
Door aanvullend rekening te houden met neerslag en verdamping
kan het grondwatermodel steeds beter de verandering in
grondwaterstand verklaren en daardoor kan preciezer gestuurd
worden op het verlagen van de grondwaterstand.
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Oplossing
De slimme bouwkuip
Door aanvullend rekening te houden met neerslag en verdamping
kan het grondwatermodel steeds beter de verandering in
grondwaterstand verklaren en daardoor kan preciezer gestuurd
worden op het verlagen van de grondwaterstand.

De bouwkuip blijft droog én er worden
grote hoeveelheden water bespaard!
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Oplossing
De slimme bouwkuip
Het das hbo ard
1. De bemaler maakt vaak al gebruik van een dashboard
waarin live grondwaterstanden uitgelezen kunnen worden.
2. Aan dit dashboard kan de bemaler het vaak (lichte)
grondwatermodel van de ingenieur toevoegen, die hij
anders vaak zelf weer opnieuw op zou stellen bij het
maken van het bemalingsplan .
3. Door het koppelen van de pompen en peilbuizen van
de bouwkuip kan er op basis van verkregen data beter
worden bepaald hoe de grondwaterstand stijgt en daalt bij
een bepaalde pompcapaciteit.
4. Door het nog toevoegen van regen en
verdampingsdata kunnen de stijgingen en dalingen nog
beter verklaard worden. De slimme bouwkuip is dus een
zelflerend systeem.
5. Hoe langer het systeem draait hoe meer data er wordt
verkregen en hoe beter de grondwaterstand beheerst kan
worden.
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Roadmap
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De route van de slimme bouwkuip
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De basis: activiteiten die tot op zekere

Toekomstperspectief voor

hoogte al door vooruitstrevende

uitbreiding van de slimme bouwkuip

partijen worden ondernomen maar
worden uitgebreid en geïntensiveerd in
de slimme bouwkuip

Fas e 1

Fas e 2

conclusie

De in n o vaties van de s limme
bo uwk uip

Fas e 3

Fas e 4

Fas e 5

Koppeling tussen peilbuis

Peilbuis en pomp sturen

Het bemalingssysteem wordt

Weergegevens (KNMI)

Uitbreiding van

en bemalingspomp.

gegevens naar een portal waarin

zelflerend. De verschillende

worden gekoppeld aan het

toepassingsgebied. Hierbij valt

Bemalingspomp slaat af

betrokken partijen informatie

peilbuizen communiceren over

bemalingsmodel, om te leren

te denken aan monitoring van

wanneer streefpeil wordt

zoals debiet en grondwaterstand

de grondwaterstand. Het

van neerslag en verdamping.

grondwateronttrekking door

bereikt

kunnen vinden. Daarnaast

model leert van de ondergrond

Zo kan het streefpeil nog

landbouw en het freatisch

worden er automatisch

en weet hoe hard het moet

stabieler worden bereikt

vlak in dijken

rapporten gegenereerd

pompen

Conclusie
De slimme bouwkuip: voordelen en uitdagingen
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ook kostenefficiënt maken
voor kleine bouwkuipen

ontwatert niet meer dan nodig
stabiel ontwateringsniveau
negatieve omgevingseffecten
worden verminderd

uitdagingen door complexiteit
van bodemopbouw

De slimme
bouwkuip
Voordelen

kennisdeling tussen ingenieur
en bemaler leidt tot betere
uitvoering en geen dubbel werk
slim gestuurde
vergroten van database voor
retourbemaling (keuze voor grondwaterdata en data
bodem of oppervlaktewater)
over bodemopbouw

Uitdagingen

heldere instructies schrijven
zodat elke partij zo optimaal
mogelijk van het systeem
gebruik kan maken
vergunnings- en meldingsplicht voor
bemaling relatief hoog waardoor er
nog weinig urgentie is
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