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In 2018 hebben we een Vitensbreed, vraaggestuurd 
onderzoeksprogramma opgezet, onze Innovatie- en 
onderzoeksagenda. Dit programma richt zich op 
onze belangrijkste kennisvragen. De horizon was bij 
het begin van dit programma vijf jaar, waarbij we 
vragen op basis van urgentie hebben geprioriteerd. 
De agenda is onderverdeeld in acht thema’s. Vier 
hiervan komen overeen met de kernprocessen van 
Vitens: Winnen, Zuiveren, Distributie en Klant. Daar-
naast hebben we vier procesoverstijgende thema’s 
vastgesteld: Hydroinformatics, Integraal assetma-
nagement, Circulaire economie en maatschappij 
en Veilig en gezond drinkwater.

Per thema is een themaplan opgesteld met werkpak-
ketten en bijbehorende onderzoeksvragen. Ook is per 
thema een thema-ambassadeur benoemd. Deze am-
bassadeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het themaplan, voor de verbinding tussen het thema 
en de dagelijkse bedrijfsvoering van Vitens, én voor het 
onderhouden van de externe contacten. De Innovatie- 
en onderzoeksagenda is bedoeld om state-of-the-art 
inzichten op te halen, niet alleen uit de rest van Neder-
land, maar ook uit Europa en de rest van de wereld.

We werken bij de uitvoering van de onderzoeks-
projecten graag samen met start-ups, scale-ups, 

onderzoeksbureaus, kennisinstellingen en onder-
wijsinstellingen. Ook voeren we zelf projecten uit. De 
kennis die we opdoen en ontwikkelen, delen we graag 
met de buitenwereld. Naast vraaggestuurd onderzoek 
is kennisdeling dan ook een belangrijk speerpunt van 
onze Innovatie- en onderzoeksagenda. 

In dit tijdschrift zetten we een paar projecten van 
het thema Distributie in het zonnetje en laten we zien 
waarom innovatie belangrijk is voor ons als drinkwater-
bedrijf. Ook blikken we vooruit en presenteren we onze 
innovatieplannen voor de komende jaren. We beste-
den niet alleen aandacht aan een aantal inhoudelijke 
projecten, maar ook aan de impact van het onderzoek 
op de strategie en bedrijfsvoering van Vitens. Want 
uiteindelijk moet kennis leiden tot implementatie en 
bijdragen aan de missie van Vitens: elke druppel 
duurzaam in 2030!

We hopen dat dit tijdschrift u inspireert en enthousiast 
maakt voor innovaties binnen de drinkwatersector en 
mogelijkheden opent om samen te werken met Vitens, 
in welke vorm dan ook.

Veel leesplezier!

Jan Gooijer, Innovatiemanager 

Introductie

Beste lezer,

Scan de QR-code of kijk op Vitensinnoveert.nl/ioa voor meer informatie

én een video over de Innovatie- en onderzoeksagenda
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Introductie

Jan Gooijer, Innovatiemanager
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Voorwoord

Een woord van Eelco, 
onze thema-ambassadeur

Optimale instandhouding leidingnet
De oudste delen van ons leidingnet zijn ongeveer 140 jaar oud en zijn gemaakt van gietijzer. 
Ook hebben we cementleidingen en leidingen van kunststoffen als PVC en PE. Het beheer en 
onderhoud van dit leidingnet is een belangrijke taak van ons. Om deze taak goed en efficiënt 
te kunnen uitvoeren is onderzoek nodig. Zo bestuderen we welke faalmechanismen ertoe 
leiden dat leidingen kapotgaan. Ook ontwikkelen we samen met andere partijen slimme 
technieken om de toestand van de leidingen niet destructief te kunnen inspecteren. 

Ook richten we ons op het voorkomen van plotselinge grote drukverschillen die tot leiding-
breuk kunnen leiden. Als voorbeeld bouwen we in Lelystad een installatie waarmee we testen 
kunnen doen en onze monteurs kunnen opleiden. 
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Eelco Trietsch, thema-ambassadeur

Het distributienet van Vitens, waarmee we het drinkwater van onze drinkwaterproductiebedrijven naar 
onze klanten transporteren, bestaat uit ongeveer 50.000 kilometer aan leidingen. Voor een toekomst-
bestendig leidingnet kijken we naar het optimaal in stand houden van het bestaande leidingnet en het 
ontwikkelen van nieuwe technologie voor de toekomst. Dit vertaalt zich in drie werkpakketten.  
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Voorwoord

Leidingnet van de toekomst
Binnen het project Smart DMA onderzoeken we of we onze bedrijfsvoering en dienstverlening 
kunnen verbeteren door de toepassing van sensoren in het distributienet in combinatie met 
slimme watermeters bij onze klanten. We willen bijvoorbeeld lekkages sneller kunnen vaststellen, 
zowel in het distributienet als bij klanten thuis. Verder verwachten we de waterkwaliteit te kunnen 
verhogen door een betere verdeling van het water in het net. Binnen project ‘de Digitale Tweeling 
Distributie’, willen we meetgegevens gebruiken om betrouwbare modellen van onze distributienet-
ten te ontwikkelen. Op deze manier simuleren we de praktijksituatie van het distributienet.

Waterkwaliteit in het leidingnet
Dit jaar starten we met het derde werkpakket Waterkwaliteit in het leidingnet, waarin waterkwaliteit-
sprocessen in het leidingnet in kaart worden gebracht en gemodelleerd. Een van de onderzoekspro-
jecten gaat bijvoorbeeld over de interactie tussen drinkwaterkwaliteit en degradatie van leidingen.

De inhoud van deze drie werkpakketten is terug te vinden in de infographic. Naast deze 
projecten hebben we nog allerlei andere onderzoeksprojecten uitgevoerd. In dit tijdschrift 
kunt u daar meer over lezen. 

Veel leesplezier, Eelco Trietsch

voor meer over de verschillende werkpakketten binnen thema Distributie

Scan de QR-code of kijk op www.vitensinnoveert.nl/distributie
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Smart DMA: meten is weten!
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Smart DMA: 
meten is weten!
In de Leeuwardense wijk Westeinde onderzoekt Vitens of het de bedrijfsvoering en dienstver-
lening kan verbeteren, door het toevoegen van meetapparatuur in het distributienet en slimme 
watermeters bij huishoudelijke klanten. Micha van Aken, Jentina Schuurman en Jacqueline de 
Jong vertellen over sensoren, lekken achter de meter en klantbehoeften.

“Als Vitens willen we graag weten wat er in het laatste 
deel van onze productieketen, het wijkdistributienet, 
gebeurt”, vertelt business development manager Micha 
van Aken. “Hoe lang bevindt het water zich in de ver-
schillende delen van het net? Welke effecten hebben 
een kortere of langere verblijfstijd op de waterkwali-
teit? En met welke maatregelen kunnen we de kwaliteit 
verbeteren? Daarnaast willen we de dienstverlening 
aan onze klanten verbeteren. We willen klanten bijvoor-
beeld meer inzicht geven in hun waterverbruik, hen 
helpen bij het besparen van water en kunnen waar-
schuwen voor lekkages achter de meter. Om te onder-
zoeken of we meer inzicht kunnen krijgen en betere 
diensten kunnen verlenen, hebben we het distributie-
net in Westeinde ingericht als intelligent leidingnet.” 

Slimme watermeters
“De wijk Westeinde wordt voorzien van drinkwater door 
twee van onze productiebedrijven”, vertelt Micha ver-
der. “In de drie toevoerleidingen naar de wijk hebben 
we volumemeters aangebracht om de hoeveelheid 
water richting de wijk te kunnen meten. Ook hebben 
we in één van de leidingen een afsluiter geplaatst, 
waarmee we op afstand de hoeveelheid aangevoerd 
water kunnen regelen. Verder hebben we inmiddels 
bij ruim negentig procent van onze klanten in de wijk 
slimme watermeters geplaatst. Via die meters kunnen 
we nu ieder uur - en binnenkort elke vijf minuten - het 
waterverbruik aflezen. Door deze verbruiksgegevens 
te vergelijken met de gegevens over de hoeveelheid 
aangevoerd water, kunnen we onder andere lekken in 
het net eerder signaleren, maar bijvoorbeeld ook het 
illegaal aftappen van drinkwater.”

Volgens Micha leren we van de slimme watermeters 
nog veel meer. Zo meten ze ook de temperatuur van 

het water en de omgeving. Aan de hand van deze 
gegevens kan Vitens zien hoeveel het water in het net 
opwarmt tijdens warme perioden. Verder geven de 
meters in een aantal gevallen een automatisch alarm. 
Bijvoorbeeld als er water terugstroom naar het distri-
butienet of als er per 24 uur nooit een moment is dat er 
geen water wordt verbruikt. Micha: “Het ontbreken van 
een ‘nulverbruik’ betekent eigenlijk altijd dat er lekkage 
is in de huisinstallatie achter de meter. Denk aan een 
lekkende kraan of een wc die blijft doorspoelen. Als 
wij zo’n alarm krijgen, waarschuwen we de betreffen-
de klant en adviseren we om de lekkage te verhelpen. 
Inmiddels zijn zo al diverse lekken bij klanten gevonden 
en gerepareerd.”

“De meters geven een alarm als er 
nooit een moment is waarop er geen 
waterverbruik is. We waarschuwen 
dan de klant, want dit betekent 
eigenlijk altijd lekkage.”

Micha van Aken



Smart DMA: meten is weten!

Waterkwaliteit
“Een belangrijk onderzoeksdoel is het vergroten van 
onze kennis over de waterkwaliteit in het distributienet”, 
vertelt Jentina Schuurman, projectleider bij het Water-
expertisecentrum van Vitens. “Zo willen we in Westeinde 
in kaart brengen hoe het water van de twee productie-
bedrijven zich in het net verspreidt en waar vermenging 
plaatsvindt. Daarvoor hebben we op strategische plek-
ken in het leidingnet geleidbaarheidssensoren aange-
bracht, waarmee we beide soorten drinkwater kunnen 
onderscheiden. Daarnaast gebruiken we de tempera-
tuurgegevens van de slimme meters. Als je bijvoorbeeld 
in de zomer ziet dat in een bepaalde straat het water 
met een hogere temperatuur uit het net komt, weet 
je dat het daar waarschijnlijk langer verblijft en meer 
opwarmt dan in andere delen. Op strategische punten 
nemen we vervolgens watermonsters om te bepalen of 
in de warmere delen meer micro-organismen zitten 
dan in de ‘koelere’ delen van het leidingnet.”

Betere dienstverlening
“De komende tijd willen we ook kijken hoe we het 
intelligente net kunnen gebruiken voor het verbeteren 
van onze dienstverlening”, vult business development 
manager Jacqueline de Jong aan. “Daarvoor gaan we de 
behoeften van onze klanten inventariseren. Zelf zien we 
al diverse mogelijkheden. Met de slimme meters hoeven 
klanten bijvoorbeeld niet meer zelf hun meterstanden 
door te geven. Ook kunnen we hen dus waarschuwen bij 
eventuele lekken in de huisinstallatie. Verder kunnen 
we afnemers gericht gaan voorlichten en adviseren over 
waterbesparingsmogelijkheden. Dit willen we onder an-
dere gaan doen als onderdeel van onze campagne ‘Elke 
druppel duurzaam in 2030’ de komende jaren gaan doen. 
Het mooie hiervan is dat we straks het effect van een 
voorlichtingscampagne ook echt kunnen zien, omdat 
we weten hoeveel water er wordt verbruikt.”

“Het mooie is dat we straks het effect 
van een voorlichtingscampagne 
ook echt kunnen terugzien in het 
waterverbruik”
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Jentina Schuurman

Jacqueline de Jong

Privacy en cyberveiligheid
Vitens heeft het project Smart DMA zorg-
vuldig voorbereid en heeft allerlei maatre-
gelen getroffen om de privacy van klanten 
te waarborgen. Zo zorgt de leverancier van 
de watermeters ervoor dat de meterstan-
den versleuteld worden doorgestuurd naar 
Vitens. Vervolgens slaat Vitens de gegevens 
geanonimiseerd op, zodat ze in beginsel niet 
meer te herleiden zijn naar een specifieke 
klant. Alleen voor de facturatie worden de 
gegevens een keer per maand gekoppeld aan 
het betreffende adres. Verder ziet de com-
pliance and privacy officer van Vitens toe 
op een grondige controle van de (persoons)
gegevensstromen.

Geïnspireerd?
Voor meer informatie of een samenwerking kunt 
u contact opnemen via micha.vanaken@vitens.nl, 
jentina.schuurman@vitens.nl of 
jacqueline.dejong@vitens.nl.

Smart DMA: meten is weten!

11



Vitens bouwt eigen druksimulatie-installatie om monteurs beter op te leiden

12

Vitens bouwt eigen 
druksimulatie-installatie om 
monteurs beter op te leiden
Snelle volumestroomveranderingen veroorzaken druk-
golven in het distributienet, die op hun beurt kunnen 
leiden tot kapotte leidingen en lekkages. Om sterke 
drukverschillen te voorkomen, is een zorgvuldige be-
diening van afsluiters en pompen nodig. Om monteurs 
bewust te maken van het belang hiervan, bouwt Vitens 
in Lelystad een test- en trainingsinstallatie.

“Drukgolven in het distributienet kunnen op diverse 
manieren ontstaan”, vertelt Piet Hammink, teamma-
nager van de buitendienst van Vitens. “Als je bijvoor-
beeld een afsluiter dichtdraait, dan verandert de 
volumestroom en kan de druk sterk toenemen. Daarbij 
geldt dat de drukverandering sterk afhangt van de 
grootte van de volumestroom en de snelheid waarmee 
de laatste twintig procent van de doorstroomopening 
wordt dichtgedraaid. Met die twintig procent wordt na-
melijk ongeveer tachtig procent van de volumestroom 
afgesloten. Dit betekent dat langzaam dichtdraaien bij 
een grote volumestroom ook al tot een drukpiek kan 
leiden. Monteurs zijn zich daarvan vaak niet bewust.”

“Monteurs zijn zich er vaak niet van 
bewust dat het langzaam dichtdraai-
en van een grote volumestroom al 
kan leiden tot een drukpiek.” 

“Sterk veranderende volumestromen zijn soms ook het 
gevolg van een piek in de drinkwatervraag. We zien dat 
onder andere tijdens de rust van een voetbalwedstrijd. 
Een grote groep kijkers gaat dan ongeveer op hetzelf-
de moment naar de wc, waardoor het waterverbruik 

ineens sterk toeneemt. Om dit soort snelle veranderin-
gen in de drinkwatervraag op te vangen en ongewenste 
drukgolven te voorkomen, werken we onder meer met 
drukvaten en frequentiegeregelde pompen.” 

“Verder is het ontstaan en het effect van drukgolven 
afhankelijk van het ontwerp van een distributienet”, 
vervolgt Piet. “In een ‘vermaasd’ net kan de druk bij-
voorbeeld verschillende kanten op en zijn de drukver-
anderingen minder groot dan in een vertakt net. Treedt 
er echter een abrupte drukverandering op in een 
eindtak van een net, bijvoorbeeld door het bedienen 
van een brandkraan, dan is de kans groter dat een lei-
ding openbarst of gaat lekken. Vanzelfsprekend speelt 
daarbij de sterkte van het leidingnet mee, die onder 
andere afhangt van de leeftijd en het leidingmateriaal.”

Gericht opleiden
“Lekkende leidingen door ongewenste drukgolven zijn 
binnen de drinkwatersector een bekend probleem”, 
vult Sjoerd Hermsen, teammanager bij het bedrijfs-
bureau van Vitens, aan. “Eén van de bedrijven die hier 
redelijk vaak mee te maken had is het Britse Anglian 
Water. Dit bedrijf zag een duidelijke relatie tussen het 
bedienen van afsluiters en lekkages en besloot zijn 
monteurs gericht te gaan opleiden. Hiervoor ontwik-
kelde het een testinstallatie waarmee monteurs direct 
kunnen ervaren wat er gebeurt als ze een afsluiter te 
snel dichtdraaien of openen.”

Voorjaar 2019 bezocht Piet Hammink het Britse 
collega-bedrijf om te zien of de testinstallatie geschikt 
was voor het opleiden van de monteurs van Vitens. 
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Dat bleek het geval, wat leidde tot twee nieuwe bezoe-
ken in oktober van dat jaar, nu samen met een aantal 
monteurs. Tijdens deze bezoeken werden de monteurs 
opgeleid in het beheersen van drukgolven in het net. 
Piet: “In eerste instantie was het plan om al onze men-
sen bij Anglian Water op te leiden zodat ze beter weten 
hoe ze sterke drukgolven kunnen voorkomen. Toen 
reizen naar het buitenland door de coronapandemie 
ernstig werd bemoeilijkt, hebben we op initiatief van 
Eelco Trietsch van de afdeling Waterexpertisecentrum 
(WEC) besloten om als Vitens zelf een vergelijkbare 
test- en trainingsinstallatie te bouwen in Lelystad.”

“Toen reizen naar het buitenland las-
tig werd door de coronapandemie, 
hebben we besloten zelf een test- en 
trainingsinstallatie te bouwen.”

Simulatiemodel
“Voor het ontwerp en de uitwerking van de nieuwe 
installatie hebben we gebruik gemaakt van de kennis 
en ervaring van onze collega’s in Engeland. Daarnaast 
hebben we de expertise van kennisinstituut Deltares 
op dit gebied benut”, vervolgt Piet. “Deltares heeft een 
rekenmodel van de trainingsinstallatie gemaakt om te 
berekenen welke drukstoten we kunnen verwachten bij 
het (verkeerd) bedienen van afsluiters en brandkranen. 
Via diverse hoogfrequente druksensoren kan een mon-
teur die een afsluiter van de testinstallatie bedient, 
direct op een beeldscherm zien tot welke drukverande-
ringen dit in het distributienet leidt. Bij Anglian Water 
merkten we al hoe goed dit werkt. Zo hadden monteurs 
met soms wel dertig tot veertig jaar relevante werker-
varing vaak geen idee dat de wijze van bediening zo’n 
groot effect kan hebben. De verklaring daarvoor is dat 
monteurs geen zicht hebben op de drukgolven in het 
net, die heel snel ontstaan, vaak binnen een paar tien-
den van een seconde. Met onze huidige drukloggers 
kunnen we deze snelle, kortdurende drukveranderin-
gen nauwelijks zien.” 

Testen hardware
“De test- en trainingsinstallatie is net voor de zomer 
opgeleverd en wordt de komende maanden ingere-
geld”, zegt Sjoerd. “Na de herfst gaan we onze eigen 
monteurs opleiden en in de praktijk laten ervaren wat 

een behoedzame bediening inhoudt en hoe ze grote 
drukgolven kunnen voorkomen. In een latere fase 
willen we de installatie ook beschikbaar stellen voor 
de opleiding van medewerkers van andere drinkwater-
bedrijven en brandweermensen, die ook moeten leren 
hoe ze brandkranen het beste kunnen bedienen. Verder 
willen we de installatie gaan gebruiken voor het testen 
van appendages zoals nieuwe kleppen en afsluiters.” 

“We willen ook de installatie be-
schikbaar stellen voor brandweer-
mensen die moeten leren hoe ze 
brandkranen het beste kunnen be-
dienen.”

Piet Hammink: “We streven naar een praktijkgerichte 
training. Het plan is om eerst een paar monteurs op te 
leiden, die vervolgens hun collega’s kunnen trainen. De 
ervaringen van de monteurs die mee zijn geweest naar 
Engeland zijn positief en het enthousiasme binnen de 
teams is groot. Er zijn ook al leuke ideeën ingebracht 
om de mogelijkheden van de testinstallatie te vergro-
ten. Zo is voorgesteld om een deel van de leidingen van 
de installatie in een doorzichtig materiaal uit te voeren, 
zodat je bijvoorbeeld kunt zien dat bij verkeerd gebruik 
van een brandkraan vuil wordt aangezogen.”

Geïnspireerd? 
Voor meer informatie of een samenwerking kunt 
u contact opnemen via piet.hammink@vitens.nl 
of sjoerd.hermsen@vitens.nl

Benieuwd naar de 
test- en trainingsinstallatie? 
Scan de QR-code of ga naar
https://bit.ly/3k1zzdv en 
bekijk de exclusieve video!
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Distributienetwerk als 
‘urban mine’ van de toekomst
De beschikbaarheid van grondstoffen en materialen 
staat in veel sectoren onder druk. De levering van nieu-
we auto’s is vertraagd omdat chipfabrikanten geen 
grondstoffen meer kunnen krijgen en bouwmaterialen 
zijn recent enorm in prijs gestegen door schaarste. 
Binnen de drinkwatersector worden leidingmaterialen 
inmiddels gehamsterd. Door allerlei omstandigheden 
in de toeleveringsketens komen productielijnen onder 
druk te staan. Eén van de oplossingen is het beter 
organiseren van aanbod en vraag van reststromen.

Dat de laatste tijd meer en serieuzer naar reststromen 
wordt gekeken is niet verwonderlijk vindt duurzaam-
heidsmanager Joost Bouten van Vitens. “De afhanke-
lijkheid van primaire (fossiele) grondstoffen is tot nu 
toe enorm. Die afhankelijkheid moet minder en dat kan 
door de omslag te maken naar een circulaire econo-
mie. Dat is een economie waarin grondstoffen die in 
afgedankte producten zitten, hoogwaardig worden 
hergebruikt. Als Vitens kunnen we dat bijvoorbeeld 
doen met de onderdelen van ons distributienetwerk, 
zoals leidingen, koppelstukken, afsluiters en kranen. 
Deze onderdelen zijn gemaakt van PE, PVC, messing of 
gietijzer en bevatten allemaal waardevolle herbruikba-
re materialen.” 

Het hergebruik van materialen en grondstoffen uit 
producten die het einde van hun levensduur hebben 
bereikt, wordt ‘urban mining’ genoemd en is duurzamer 
dan het gebruik van primaire grondstoffen. Voorwaar-
de om de materialen uit een product goed te kunnen 
hergebruiken, is goede informatie. Van welke materi-
alen is het bijvoorbeeld gemaakt en wat is de kwaliteit 
van elk materiaal? Om die informatie beschikbaar te 
maken, wordt gewerkt aan de introductie van een 
grondstoffenpaspoort. Joost: “Als drinkwaterbedrij-
ven hebben we binnen de coalitie Blauwe Netten een 
werkgroep gevormd met producenten en leveranciers 
van leidingmaterialen. Deze werkgroep is een pilot 
gestart in samenwerking met Madaster, het kadaster 
voor materialen.” 

Madaster
“Madaster is een soort bibliotheek waar je informatie 
over materialen, projecten en gebouwde objecten kunt 
halen en brengen”, vertelt Pablo van den Bosch, direc-
teur van Madaster. “Zodra producenten, leveranciers, 
ontwikkelaars en aannemers bepaalde overeenkom-
sten aangaan, biedt Madaster een toegankelijke plaats 
waar al deze gegevens kunnen worden opgeslagen. 
Aan de hand van deze gegevens kun je met berekenin-
gen inzicht geven in de circulariteit van een gebouw of 
infrastructureel werk”.

Pablo vervolgt: “Wij helpen de partners van Blauwe 
Netten hoe ze Madaster kunnen gebruiken. We lichten 
het gebruik toe en vertellen hoe ver ze kunnen gaan 
met het documenteren. Wat leg je precies vast, tot in 
wel detail en hoe ga je om met de gegevens? Daarbij 
geldt nadrukkelijk dat wij hen adviseren, we voeren de 
benodigde werkzaamheden dus niet zelf uit. We facili-
teren de plek waar al deze informatie kan landen”.

Inspiratie
Architect Thomas Rau is de grondlegger van Madas-
ter. Zijn visie is dat de wereld een gesloten systeem 
is, waarin afval niet bestaat en alles waarde heeft. 

Joost Bouten

Grondstoffenpaspoort
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Voorwaarde daarvoor is dat alles een identiteit heeft. 
In het huidige economische systeem heeft afval geen 
identiteit. Het is dan ook belangrijk om afgedankte 
producten als het ware een gezicht te geven en duide-
lijk te maken waaruit ze zijn samengesteld. Rau heeft 
daarover het boek ‘Material Matters’ geschreven en 
daarmee het zaadje geplant voor Madaster.

Assetinformatie
Om reststromen optimaal in te kunnen zetten, is in-
formatie cruciaal. Productieprocessen vragen om een 
constante kwaliteit van grondstoffen. Verder moeten 
vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. “Als 
asset owner is het van belang dat je weet welke materi-
alen zijn gebruikt, waar deze zich bevinden en wanneer 
ze beschikbaar komen”, aldus Enterprise Architect 
Mark Nankman van Vitens. “Binnen Vitens werken 
we met verschillende systemen om assetinformatie 
vast te leggen en te ontsluiten. Deze systemen onder-
steunen onze primaire processen, waaronder inkoop 
& logistiek, project- en assetmanagement. Door het 
grondstoffenpaspoort op deze systemen te laten aan-
sluiten, kunnen we een bijdrage leveren aan de door 
Vitens beoogde verduurzaming”.

“Het Madaster platform is een belangrijk instrument 
voor het stimuleren van een circulaire grondstofke-
ten. Het is echter geen doel op zich”, vervolgt Joost 
Bouten. “Het doel is om hoogwaardig hergebruik in de 
praktijk te realiseren en daarvoor de juiste voorwaar-
den te scheppen. Circulariteit heeft niet alleen betrek-

king op de inkoop van materialen, maar ook op onze 
contracten met aannemers, beheerders en afvalver-
werkers. Bij al deze activiteiten zal het grondstoffen-
paspoort een rol gaan spelen”.

Vervolgstappen implementatie
Wanneer de pilot dit najaar is afgerond, ligt er een 
blauwdruk voor alle drinkwaterbedrijven om dit intern 
te verankeren. “De doorwerking van het grondstoffen-
paspoort in de keten moet dan echt gestalte krijgen”, 
stelt Siep Schukken, directeur van Conval, een fabrikant 
van messing producten. Hij reflecteert op de praktijk 
en ziet dat er binnen de sector al veel wordt gedaan 
met recycling. “Hoogwaardig hergebruik van materialen 
is de volgende stap. Om dat te bewerkstelligen is een 
nieuwe mindset nodig bij alle instanties: niet langer alles 
nieuw aanschaffen, maar veel meer gebruik maken van 
secundaire materialen. Hergebruik van materialen en 
producten moet de eerste keuze zijn, ook als dat niet 
tot de laagste prijs leidt. Het grondstoffenpaspoort kan 
helpen bij de overgang naar de noodzakelijke circulaire 
economie. Immers, geld wordt iedere dag bijgedrukt, 
maar een nieuwe aarde niet…”.

Bijdragen?
Wilt u bijdragen aan het innovatieprogramma 
van Vitens binnen dit thema? Neem dan contact 
op via joost.bouten@vitens.nl

grondstoffenpaspoort
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Efficiëntere en 
slimmere bedrijfsvoering 
door nieuwe kennis
Het onderzoek binnen het thema Distributie levert nieuwe technologie en nuttige kennis op 
die praktisch toepasbaar is. Daarvan zijn Hester Latenstein van Voorst, manager Netbeheer 
en Levering, en thema-ambassadeur Eelco Trietsch overtuigd. De nieuw ontwikkelde kennis 
draagt bijvoorbeeld bij aan de Vitens-ambitie ‘Elke druppel duurzaam in 2030’ en zorgt voor 
een efficiënter beheer en onderhoud van het leidingnet.

“Met ons onderzoek zoeken we antwoorden op twee 
grote vragen”, vertelt Eelco. “Hoe ziet het leidingnet 
van de toekomst eruit? En hoe kunnen we op een slim-
me en betaalbare manier de onderhoudstoestand van 
onze leidingen en appendages bepalen? Om de eerste 
vraag te beantwoorden zijn we gestart met het pro-
ject Smart DMA. In de wijk Westeinde in Leeuwarden 
hebben we huishoudens voorzien van slimme water-
meters. Verder hebben we in het wijkdistributienet 
onder andere diverse sensoren aangebracht. Aan de 
hand van de meetgegevens die we met deze appara-
tuur verzamelen, hopen we meer inzicht te krijgen in 
het watergebruik en in processen die in het distribu-
tienet optreden. Verder hopen we met deze data onze 
dienstverlening te verbeteren.”

Privacy waarborgen
“De afgelopen jaren zijn we vooral bezig geweest met het 
plaatsen van de watermeters en de sensoren. Daardoor 
hebben we nog niet veel resultaten. Toch hebben we 
al veel geleerd”, vervolgt Eelco. “Neem de uitrol van de 
slimme watermeters. Daarbij kwamen allerlei aspecten 
aan de orde die ook voor andere bedrijfsprocessen van 
Vitens belangrijk zijn. We hebben bijvoorbeeld goed na-
gedacht hoe we kunnen garanderen dat de datastromen 
veilig zijn en hoe we de privacy van onze klanten kunnen 
waarborgen. Verder we hebben we al ervaring opgedaan 
hoe we uit grote hoeveelheden data zinnige informatie 
kunnen halen. Dat is voor heel Vitens van belang, aan-
gezien onze bedrijfsvoering steeds meer datagestuurd 
wordt.”

“Het snel detecteren en verhelpen 
van lekkages is waardevol én sluit 
goed aan bij onze ambitie ‘Elke 
druppel duurzaam in 2030’. ”

Hester vult aan: “Doordat we in Westeinde vrijwel con-
tinu meten hoeveel water de wijk ingaat en hoeveel er 
door onze klanten wordt gebruikt, kunnen we lekkages 
in het distributienet heel snel detecteren en verhelpen. 
Dat is waardevol en sluit goed aan bij onze ambitie ‘Elke 
druppel duurzaam in 2030’. En dankzij de slimme water-
meter kunnen we ook lekken achter de meter constate-
ren, zoals een wc die blijft doorspoelen of een lekkende 
kraan. Door onze klanten daarop te wijzen, kunnen we 
ook deze vorm van waterverspilling tegengaan.”Eelco Trietsch
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Innovatieve technieken
“Onze aandacht gaat de laatste tijd niet alleen uit naar 
het detecteren en verhelpen van lekkages, maar met 
name naar het voorkomen ervan”, vertelt Eelco. “Een 
deel van de lekken ontstaat door een onjuiste bedie-
ning van afsluiters en pompen. Om dit soort lekken 
zoveel mogelijk te voorkomen hebben we een test- en 
trainingsinstallatie gebouwd, waarmee we onder 
andere onze monteurs kunnen opleiden. Ook doen we 
proeven met een elektrische kraansleutel die met een 
sensor meet hoe snel een afsluiter open of dicht wordt 
gedraaid, per type afsluiter aangeeft wat de optimale 
bediening is en de stand van de betreffende afsluiter 
automatisch vastlegt.”

“We kijken naar innovatieve technie-
ken om inzicht te krijgen in de staat 
van leidingen en ze zo te vervangen 
voordat ze breken.”
 
“Lekken proberen we daarnaast te voorkomen door lei-
dingen te vervangen vlak voordat ze te zwak worden”, 
stelt Hester. “Zulke ‘just in time’ vervanging betekent 
dat we inzicht moeten hebben in de actuele staat van 
leidingen. Het lastige daarbij is dat de leidingen on-
dergronds liggen en je dus niet eenvoudig kunt zien of 
ze zijn aangetast. Om toch de gewenste informatie te 
krijgen, kijken we naar diverse innovatieve technieken. 
We doen bijvoorbeeld proeven met een apparaat dat 
op een afsluiter wordt geplaatst en als het ware luistert 
of ergens een lek zit. Ook onderzoeken we de mogelijk-
heden van glasvezelkabels voor lekdetectie.”

Autonome inspectierobot
Eelco: “We werken samen met andere waterbedrijven 
ook aan de ontwikkeling van een inspectierobot die 
autonoom door een distributienet kan bewegen. Deze 
robot moet geschikt worden voor leidingdiameters van 
circa 100 tot 300 millimeter. Als hij straks goed functio-
neert, kunnen we onze ‘just in time’ vervangingsaanpak 
verder verbeteren. Voor de toekomstige implementatie 
van de autonome inspectierobot zijn binnen dit thema 
diverse projecten gestart.”

Concluderend wordt er een hoop onderzoek gedaan 
binnen thema Distributie op het gebied van innovatie. 
De innovatieve technieken die gebruikt worden, zorgen 
ervoor dat lekken in de toekomst eerder verholpen of 
zelfs voorkomen kunnen worden. Ook kan met de nieuw 
verzamelde data ingespeeld worden op een betere 
dienstverlening. Op deze manier wordt gewerkt aan 
efficiënter beheer en onderhoud en een duurzamere 
toekomst voor Vitens. 
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Bijdragen?
Wilt u bijdragen aan het innovatieprogramma 
van Vitens binnen dit thema? Neem dan contact 
op via eelco.trietsch@vitens.nl of 
hester.latensteinvanvoorst@vitens.nl

Hester Latenstein van Voorst
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Nieuwe en 
geplande projecten
Sinds 2018 voeren we projecten uit als onderdeel van de Vitens Innovatie- en onder-
zoeksagenda. Op de vorige pagina’s zijn enkele projecten beschreven die lopen of al 
zijn afgerond. Inmiddels hebben we binnen de drie werkpakketten al diverse nieuwe 
projecten op de agenda staan.

Leidingnet van de toekomst
In de wijk Westeinde in Leeuwarden hebben we de afgelopen tijd slimme watermeters en waterkwaliteits-
sensoren geplaatst. We hopen daarmee het leverings- en klantproces te verbeteren, evenals de communi-
catie richting onze klanten. De komende tijd starten we verschillende projecten om te onderzoeken of we 
onze klanten nog beter kunnen informeren over hun watergebruik, over incidenten in het leidingnet en over 
lekkages in hun binneninstallatie.

In andere projecten gaan we kijken hoe we digitale technieken op een slimme manier kunnen gebruiken bij 
het aanleggen van leidingen. Voor het inmeten van leidingen en speciale constructies willen we bijvoorbeeld 
specialistische apparatuur en software gaan toepassen die op basis van LiDAR – een lasertechniek om 
hoogten en afstanden te bepalen – zorgen voor een nauwkeurige 3D weergave van het leidingnet. 

Daarnaast starten we een project om het aanlegproces op andere vlakken te verbeteren. We willen bijvoor-
beeld de mogelijkheden onderzoeken om leidingen en andere onderdelen digitaal te registreren als ze de 
grond in gaan. Mogelijk kan dit leiden tot de ontwikkeling van een landelijke standaard voor bijvoorbeeld het 
scannen van de verschillende typen buisdelen en appendages.
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Optimale instandhouding leidingnet
Om het onderhoud en beheer van het distributienet te optimaliseren zijn we gestart met een project 
om onze kraansleutels intelligent te maken door het plaatsen van een sensor op de spindel. Deze 
sensoren registreren automatisch de stand van een afsluiter. Deze sleutels registreren met sensoren 
automatisch de stand van een afsluiter als een monteur deze bedient. Dat zorgt er niet alleen voor dat 
de afsluiterstanden nauwkeuriger worden vastgesteld, maar ook dat er informatie over afsluiters wordt 
geregistreerd. Denk aan het aantal slagen dat nodig is om een afsluiter dicht te draaien. Verder kunnen 
de slimme kraansleutels een monteur waarschuwen als hij een afsluiter te snel open- of dichtdraait, 
waardoor waterslag kan ontstaan.

In het Vitens opleidingscentrum in Lelystad hebben we een installatie gebouwd, waarmee we 
monteurs kunnen trainen in het voorkomen van waterslag. Naast het trainen van onze monteurs 
gaan we de installatie ook gebruiken om testen te doen met afsluiters, brandkranen en kleppen in 
relatie tot waterslag.

Sluipende lekken komen niet altijd aan het oppervlak, waardoor ze jaren kunnen blijven bestaan en tot 
waterverlies leiden. In een nieuw onderzoek gaan we bekijken of we met satellietbeelden dergelijke 
lekken (sneller) kunnen detecteren. Het achterliggende idee is dat natte grond een andere temperatuur 
heeft dan droge grond. Met infrarood metingen uit satellieten zijn dergelijke temperatuurverschillen 
hopelijk waar te nemen. Ook door het inspecteren van leidingen hopen we lekkages sneller te kunnen 
detecteren of zelfs voorkomen door een aangetaste leiding ‘just in time’ te vervangen. Leveranciers van 
inspectietools zijn druk met het ontwikkelen van nieuwe technieken. De komende jaren willen we deze 
technieken op verschillende plekken in ons leidingnet testen op bruikbaarheid en nauwkeurigheid. 

In 2022 zijn diverse activiteiten gepland om Vitens verder voor te bereiden op het veelvuldig inspec-
teren van het leidingnet, waarbij de toestandsgegevens en ‘points of interest’ zoals obstakels in het 
leidingnet, geografisch worden gemarkeerd. Hiervoor werken we samen met andere partijen aan de 
ontwikkeling en implementatie van een generiek inspectieplatform voor de opslag, visualisatie en 
analyse van inspectiedata.

slimme kraansleutel
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Drinkwaterkwaliteit in het leidingnet
De kwaliteit van het drinkwater dat een productielocatie verlaat is hoog. In het leidingnet kan die kwaliteit 
afnemen door bijvoorbeeld reacties en de wisselwerking tussen het drinkwater en het leidingmateriaal. In 
een nieuw project gaan we onderzoeken of we de processen kunnen modelleren die leiden tot waterkwali-
teitsveranderingen in het leidingnet. Op die manier hopen we beter te begrijpen waarom in sommige delen 
van ons leidingnet de waterkwaliteit verandert en maatregelen te ontwikkelen waarmee we kwaliteitsverlies 
kunnen voorkomen.
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Bijdragen?
Wilt u bijdragen aan het innovatieprogramma van 
Vitens binnen dit thema? Neem dan contact op 
via eelco.trietsch@vitens.nl
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