
Deze tekst stond in de introductie van hoogleraren Luuk Rietveld en Jules van Lier van de ‘Vakan-
tiecursus Drinkwater en Afvalwater’ van de TU Delft , die dit jaar voor de 66e keer werd gehouden. 
Daarin haalden zij een tekst aan van de inaugurele rede van decaan Bert Geerken, waarin het 
thema ‘Water’ de rode draad vormde: water als vriend, als vijand, als verleider en als bedrieger. 
‘We kunnen het zo in de stedelijke watercyclus toepassen’, aldus Rietveld en Van Lier.
Uit die rede bleek ook dat kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid meer zijn dan politieke keuzen; 
het bepaalt in verregaande mate de leefb aarheid van ons land. Nu investeren is geen luxe, 
maar noodzakelijk om de hoge kwaliteit bij een geringe kwetsbaarheid te kunnen waarborgen. 
Tijdens de Vakantiecursus gaf professor Patrick Willems van de Katholieke Universiteit Leuven 
zijn visie op de manier waarop we ons op de consequenties van de klimaatveranderingen 
moeten voorbereiden. Ook hier hebben wij niet de luxe om af te wachten totdat het te laat is.

Klimaatschommelingen

Een veel besproken onderwerp in de wereld van riolering en het stedelijk waterbeheer vormen 
de hedendaagse neerslagextremen. Ook tijdens de Rioned-dag 2014 in februari werd hier veel 
aandacht besteed. Professor Willems in zijn bijdrage aan de Vakantiecursus: ‘Sinds de jaren 
negentig zijn de neerslagextremen, voor eenzelfde kans op voorkomen, met 20 – 25 procent 
gestegen in vergelijking met de meetperiode vanaf het begin van de vorige eeuw’. Willems 
maakte daarbij de aantekening dat deze stijging niet volledig het gevolg is van de klimaatop-
warming door toegenomen uitstoot van broeikasgassen. Hypothetisch zou ongeveer de helft  
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Kosten, kwaliteit en 
kwetsbaarheid in de 
watertechnologie
Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid: K3! Het houdt de hele watercy-
clus bezig. ‘Het zijn drie K’s die onlosmakelijk met elkaar verbon-
den zijn en die ons wijzen op de basis van het vakgebied. Publieke 
drinkwatervoorziening en sanitatie behoren tot onze grootste ver-
worvenheden die inmiddels tot ‘ter kennisgeving aangenomen 
algemeen goed’ zijn verworden. Je zou haast denken dat het gewoon 
is. Het investeren in de keten is juist nu nodig: het borgt de kwaliteit 
die we voor ogen hebben en vermindert onze kwetsbaarheid.

Tekst: Will Scheffer /cammediaservice.

Fotografi e: Will Scheffer, industrie.
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wiLLeMs steLt dat er op dit ogenBLiK een 
trend naar Minder eXtreMe neersLag is
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van de stijging het gevolg zijn van natuurlijke klimaat-
schommelingen.
Schommelingen in de neerslagextremen worden over 
perioden van meerdere decennia waargenomen. Tijdens 
de schommelingspieken in de perioden 1910 – 1920, 
rond 1960 en 1990 – 2000 kwamen meer en hogere 
neerslagextremen voor, terwijl tijdens schommelings-
dalen in de perioden 1930 – 1940 en 1970 – 1980 die 
extremen minder en minder hoog waren. Voor de win-
termaanden werd het eff ect van de klimaatverandering 
in periode 1990 – 2000 in grote mate verstrekt door de 
schommelingspiek in deze periode.
Volgens Willems is op dit ogenblik een daling ingezet 
in de klimaatschommeling, maar het eff ect van de kli-
maatverandering zet zich door. Voor de zomermaanden 
worden dezelfde klimaatschommelingen waargenomen, 
maar is het eff ect van de klimaatverandering (nog) 
niet zichtbaar. Gelijkwaardige klimaatschommelingen 
werden ook vastgesteld voor andere neerslagmeetsta-
tions in Noordwest-Europa, ook voor Nederland.

Verdroging

De schommelingen kunnen dus de trend naar meer 
extreme neerslag door de klimaatverandering, tijdelijk 
versterken of afzwakken. Willems stelt dat er op dit 
ogenblik een trend naar minder extreme neerslag is, 

maar die trend kan binnen enkele decennia omkeren 
en in combinatie met de toename in extreme neerslag 
als gevolg van de klimaatopwarming, tot een sterke 
stijging leiden.
Dit soort informatie noemt Willems van groot 
belang voor het ontwerp van rioleringsstelsels. Die 
dienen immers te worden ontworpen op basis van 
de verwachte evoluties tijdens de levensduur van de 
infrastructuur. Klimaatprojecties op basis van kli-
maatmodellen geven aan dat de extreem hoge neer-
slagintensiteiten in zowel zomer als winter de vol-
gende decennia met hoge waarschijnlijkheid verder 
zullen toenemen. Dit is het geval voor de meeste 
plaatsen in de wereld, ook in Nederland en België.
Op basis van de huidige inzichten en kennis wat betreft  
klimaatonderzoek zijn zowel in Nederland als België kli-
maatscenario’s tot 2100 afgeleid, samen met hun onze-
kerheid (www.knmi.nl/klimaatscenarios/knmi06). Deze 
kunnen volgens Willems worden gebruikt bij het ontwerp 
van rioleringsstelsels en randvoorzieningen in functie van 
de ontwerpperiode.
Naast de stijging in de grote korteduurhemelwa-
terpieken geven klimaatmodellen voor de zomer een 
sterke daling van het aantal regendagen met kleinere 
neerslaghoeveelheden. Hierdoor neemt – ondanks de 
toename in de extreme piekneerslag – de totale neer-
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slaghoeveelheid in de zomermaanden af, wat volgens 
Willems aanleiding geeft tot verdroging.

Wateroverlast en verdroging hand-in-hand

Het aanpassen van het waterbeheer aan de gewijzigde 
omstandigheden ziet Willems als een belangrijke uit-
daging. Bij een toenemende tijdsvariatie in de neerslag 
(meer neerslag op korte tijd, lagere totaalneerslagvo-
lumen in de zomer) wordt het best naar aanpassingen 
gezocht die de invloed van deze toenemende tijdsva-
riatie op de waterhuishouding tegengaan. Dit houdt 
in: een betere planning van de regenwaterafvoer. Bij 
het (her)dimensioneren van rioleringen en de bij-
behorende buffervoorzieningen (regenwatertanks, 
infiltratiebekkens enzovoort) moet rekening worden 
gehouden met meer intense neerslagperioden. Het 
belang van lokale maatregelen zal toenemen, zoals 
verhoogde stoepranden, verdieping van de straat, of 
het doordacht aanbrengen van lokale lage gebieden in 
het openbaar gebied (bijvoorbeeld in parken of andere 
groengebieden).
Wat voor het openbare gebied geldt, geldt ook voor 
het particuliere terrein, met bijvoorbeeld individuele 
afkoppeling/infiltratie van regenwater. Dergelijke 
lokale en individuele maatregelen kunnen overstro-
mingsschade beperken en cumulatief (wanneer op 
grote schaal uitgevoerd) meest efficiënt wateroverlast 
en verdroging hand-in-hand tegengaan.
Omwille van de grote onzekerheden in de toekomstige 
klimaatevoluties en bijbehorende aanpassingen aan 
de ontwerpparameters, beveelt Willems niet aan om 
toekomstige afvoer- en bergingssystemen en water-
beheersmaatregelen vanaf nu te ontwerpen volgens 
de toekomstige neerslagscenario’s. Wel beveelt hij 

aan om bij nieuwe ontwerpen rekening te houden 
met de potentiële toekomstige klimaatverandering. 
Met ‘rekening houden’ bedoelt hij dat ‘no regret’- en 
‘climate proof’-maatregelen worden genomen, en dat 
– in het licht van de grote onzekerheden – ontwerpen 
en maatregelen adaptief worden gemaakt. Dus dat in 
de mogelijkheid wordt voorzien later, als blijkt dat het 
klimaat in de richting van een zeer nadelig klimaat-
scenario opschuift, bijkomende berging, bijkomende 
pompcapaciteit en dergelijke, te bouwen.

Onberispelijk drinkwater

Ir. Fred de Bruijn, van Witteveen + Bos, gaf tijdens de 
vakantiecursus een opvallende visie over kostenbe-
sparing. ‘De Vakantiecursus staat in het teken van K3. 
Voor het Bestuursakkoord Water, maar ook gezien de 
benchmark van drinkwaterbedrijven, ervaren we vaak 
een beperking in de drie K’s: kosten, kosten, kosten. 
Dat zint ons niet. En daar leggen we ons niet bij neer. 
Wij verlangen balans in kwaliteit, kosten en kwets-
baarheid.’
De Bruijn stelt dat ingenieurs bijdragen aan de kwa-
liteit van onze samenleving, en als gezondheids-
technici zelfs letterlijk aan de kwaliteit van het leven. 
Kent die kwaliteit een prijs? ‘De extra kosten voor 
zuiver drinkwater vallen moeiteloos weg tegen de 
kosten van het toenemende gebruik van flessenwater. 
En als er iemand ziek wordt van drinkwater, dan ver-
houden de dokterskosten, het verlies aan welzijn en 
economische schade zich tot heel wat kubieke meters 
drinkwaterkosten.’
De Bruijn vraagt zich af of de benchmark wel goed 
staat afgesteld. ‘We halen allemaal negens en tienen 
op inhoud, waardoor onze focus zich als vanzelf op 

1. Bij het (her)dimensioneren van regenwaterafvoerstelsels moet 

rekening worden gehouden met meer intense neerslagperioden.

2. Het aanbrengen van lage gebieden in openbaar en particulier 

terrein voor het tijdelijk bergen van regenwater.
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kosten richt. Leggen we onszelf wel langs de juiste 
meetlat? Onze kwetsbaarheid op de lange termijn 
wordt niet bepaald door de hoogte van onze waterre-
kening, maar door de reputatie van ons product: onbe-
rispelijk drinkwater.’
Hij vindt dat we er trots op mogen zijn dat de Neder-
landers de veiligheid van het product drinkwater niet 
ter discussie stellen. ‘En het mag ons veel inspanning 
waard zijn om dat vertrouwen te bewaren. Liever 
een inspanning te veel, dan dat we dat vertrouwen 
verliezen. Want dat zou ons terecht mogen worden 
verweten. Op vertrouwen zijn we kwetsbaar’, aldus De 
Bruijn.

Schaliegas

Dat de consument altijd veilig drinkwater verwacht 
is recentelijk gebleken door hoe het maatschap-
pelijk gevoel van veiligheid de politieke agenda kan 
bepalen. De Bruijn gaf ter illustratie het volgende voor-
beeld: ‘Er kan hier vandaag geen Witteveen + Bos-er 
staan, zonder dat het over schaliegas gaat.’ Hij denkt 
dat meeste deelnemers aan de Vakantiecursus wel 
begrijpen dat zijn bedrijf niet geroepen is om voor en 
tegen schaliegas te zijn. Hij gaat ervan uit dat zijn col-

lega’s er goed in zijn geslaagd een analyse op te stellen 
van de mogelijke risico’s van schaliegaswinning. En 
ook dat er ruimte is voor het verder uitwerken en 
beoordelen van deze risico’s.
Er is duidelijk de nodige reuring ontstaan. De Bruijn 
deelt de zorg omtrent de bescherming van onze water-
bronnen. Echter, voor hem betekent dat nog geen 
kruisje achter schaliegas. Professionals zijn geroepen 
tot nieuwsgierigheid. Ruimte moet worden gegeven 
aan afwegingen. ‘Het is goed om met elkaar vast te 
stellen dat economische groei en winstbejag niet 
zaligmakend zijn ten koste van alles. Maar het is ook 
te gemakkelijk om voorbij te gaan aan economische 
belangen en onszelf te verlammen met het uitsluiten 
van elk risico’, aldus De Bruijn.
Hoewel de wateringenieur van mening is dat we ons 
niet al te druk hoeven te maken om de waterrekening: 
‘Ons drinkwater moet worden betaald, onze economie 
heeft een basis nodig. We kunnen niet allemaal bij een 
waterbedrijf gaan werken of bij een ingenieursbureau. 
Ons land moet zijn geld verdienen. Daar hoort ook een 
dsm bij, en dat is niet zonder risico. Daar hoort een akzo 
bij, en ook dat is niet zonder risico. En daar hoort ook 
een Slochteren bij, eveneens niet zonder risico. Onze 
kinderen en kleinkinderen zouden het ons kwalijk 
nemen als wij elk risico uit de weg zouden gaan.’
De Bruijn zegt nog geen ja tegen schaliegas, zeker na 
ontmoedigende geluiden over beperkt economisch 
voordeel. Maar hij wil waken voor een te automatisch 
en categorisch nee. <<

‘Liever een inspanning 
te veeL , dan dat we dat 
vertrouwen verLiezen’

3. Ondanks de toename in de 

extreme piekneerslag neemt de 

totale neerslaghoeveelheid in 

de zomermaanden af, wat aan-

leiding geeft tot verdroging.

4. ‘We mogen er trots op zijn 

dat de Nederlanders de veilig-

heid van het product drinkwa-

ter niet ter discussie stellen.’
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