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Het Nederlandse drinkwaternetwerk
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source: Vewin (www.vewin.nl)

NL:
• 120000 km
• ondergronds
• vertakt en 

vermaasd
• diameterbereik <63 

- >1500 mm
• diverse materialen



Waarom een zwarte doos? 
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• waterkwaliteit

• waterkwantiteit

• toestand van 

leidingen en 

appendages



Wat weten we? 

Waterkwaliteit

• uitgebreide monstername en 
monitoring op productielocaties

• beperkte monstername bij klanten

• klantklachten

• monsternames bij uitzonderlijke 
omstandigheden

t.b.v. bedrijfsvoering, 
klanttevredenheid, wettelijke eisen, 
klantbescherming

Waterkwantiteit

• volumestroom en druk bij 
productielocaties

• volumestroom en druk op enkele 
plekken in het netwerk

• volumestroom en druk op bij 
enkele klanten (m.n. 
grootverbruikers)

t.b.v. bedrijfsvoering, lekken/falen, 
transport van verontreinigingen, 
afwijkingen in het netwerk

Toestand van assets

• modellen op basis van 
faalstatistieken (voor cohorten)

• externe/interne niet-destructieve 
toestandsbepaling

• destructieve toestandsbepaling

t.b.v. onderhoud, vervanging/ 
sanering, materiaalkeuze
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Wat weten we niet? 

Waterkwaliteit

• waterkwaliteit op de meeste 
plaatsen in het netwerk op de 
meeste tijdstippen

Waterkwantiteit

• actuele volumestroom, richting, 
stroompaden op de meeste 
plaatsen in het distributienet

Toestand van assets

• actuele toestand van een groot 
deel van de leidingen
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Hoe openen we de doos? 
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1. meer halen uit bestaande data

2. sensornetwerken: ontwerp en 

interpretatie van metingen 

3. naar binnen om een kijkje te nemen



Optimaal ontwerp met numeriek technieken

Numerieke methoden om ons te helpen de best passende oplossingen voor problemen te vinden bij 

gestelde randvoorwaarden. 
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oplossing:

• vorm

best passend:

• zodanig dat zoveel 

mogelijk energie wordt 

overgedragen

probleem: 

• ontwerp van de vorm 

van de wieken van een 

windmolen

randvoorwaarden:

• geluidsniveau moet 

onder bepaalde waarde 

blijven

doelstellingen, 
randvoorwaarden



Daar boven op de berg
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Daar boven op de berg
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Ontwerp van sensornetwerken
Numerieke optimalisatie
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TEVA-SPOT

Contamination Source Toolkit

Gondwana

optimalisatie 
locaties 

waterkwaliteits-
sensoren

optimalisatie locaties 
waterkwaliteits-

sensoren, back/ forward 
tracing, bronbepaling

optimalisatie 
ontwerp 

distributie- en 
meetnetwerk



Netwerk van waterkwaliteitssensoren
Keten van gebeurtenissen in het geval van een verontreiniging
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detectie

interpre-
tatie

verifi-
catie

acties

effecten

commu-
nicatie

transport

bron

Waar ontwerp je een 
sensornetwerk voor? 



Aanhaken op verschillende stappen
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detectie

interpre-
tatie

verifi-
catie

acties

effecten

commu-
nicatie

transport

bron

informatie respons

effectmitig.

proces



Toepassing: theorie en praktijk
Vitens Innovation Playground
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bron 
opsporen

kans op 
detectie



Prestatie van sensornetwerken 
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Responstijd is (bijna) alles 
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Welke informatie krijg je?

tactisch:

- beste locaties -> grootste opbrengst uit sensoren

operationeel:

- representatief beeld van waterkwaliteitsparameter

- oorsprong van het water

- potentieel brongebied van een verontreiniging

- modelleren waterkwaliteitsparameters

- soft sensors

(presentatie Joost van Summeren) 

17Aqua Nederland Vakbeurs

waarschijnlijk

onwaarschijnlijk

1 km



Businesscases voor waterkwaliteitssensoren
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Netwerk van waterkwantiteitssensoren
DMA-indeling met volumestroommeters
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- detectie van afwijkingen (bijv. lekken) is 
gemakkelijker in kleinere gebieden

- maar: kleinere gebieden -> veel meer 
meters!



Inrichten van DMA’s met Gondwana
Case studies
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c = 5, 10 en 20%

d = 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 en 15 cmh

Delft met en zonder industrie

30 optimalisaties!

Aannames:

• Alle leidingen zijn mogelijke locaties 
voor volumestroommeters

• Locatie en werking van 
volumestroommeters is niet 
diameterafhankelijk

• 2 uren met min verbruik voor 
controle van randvoorwaarden



Anomalie: 7.5 CMH

C = 5%

4 DMA’s

18 volumestroommeters

Inrichten van DMA’s met Gondwana
Casestudies – Delft (met industriegebied)
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Anomalie: 7.5 CMH

C = 10%

6 DMA’s

29 volumestroommeters

Niet mogelijk!

Enkel vanaf 10 CMH

Anomalie: 7.5 CMH

C = 20%



Anomalie: 7.5 CMH

C = 5%

4 DMA’s

18 volumestroommeters

Inrichten van DMA’s met Gondwana
Casestudies – Delft (zonderindustriegebied)
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Anomalie: 7.5 CMH

C = 10%

6 DMA’s

29 volumestroommeters

Anomalie: 7.5 CMH

C = 20%

10 DMA’s

51 volumestroommeters
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Zonder 
industriegebied



Casestudies – Delft (met industriegebied)
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Hoe openen we de doos? 

1. meer halen uit bestaande data

2. sensornetwerken: ontwerp en interpretatie 

van metingen met modellen en optimalisatie

3. naar binnen om een kijkje te nemen

Modellen en numerieke optimalisatie voor het 

hoogste rendement!
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EXCELLENTE 

WATERKWALITEIT

DINSDAG 13 MAART

Lezing Grondstoffenefficiëntie in de waterketen (ochtendseminar)

Symposium Excellente waterkwaliteit in de watercyclus (13.00 uur)

Bijeenkomst Environmental Verification Technology (15.00 uur) 

Borrel in KWR-stand (17.00 uur)

WOENSDAG 14 MAART 

Bijeenkomst Netwerkgroep Industriewater

Ondertekening CoRe Water + borrel in KWR-stand (16.30 uur)

DONDERDAG 15 MAART 

Lezing Optimalisatie van het drinkwaternet (ochtendseminar)

Feestelijke lancering CBM in KWR-stand (12.30 uur)

KWR-stand (H.111) 

KWR op Vakbeurs Aqua Nederland 2018

BRIDGING SCIENCE TO PRACTICE


