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Inleiding werksessie: rekentool voor opstellen waterbalans 
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 Inhoud van deze werksessie: 

-  Waarom een waterbalanstool? 

-  Waarom E-Learning? 

-  Opzet en ervaringen E-learning  

-  Casus: werken met de waterbalans 

-  Discussie en afsluiting 



Waarom een waterbalanstool? 

Aanleiding: resultaten uit enquete kennisbehoefte - wat kan kerngroep waterkwaliteit 

nuttig bijdragen? 

 

Een paar conclusies: 

-   waterbeheerders hebben veel overeenkomstige vragen 

-  Er is behoefte aan goede waterbalansen 

-  Iedereen ziet nut en noodzaak van werken met  

modellen voor water- en stofstromen 

-  Waterschappen doen nog relatief weinig met  

water- en stoffenbalansen 

 

Hamvraag: Waarom gebeurt dat niet? 

 
 



Waarom een waterbalanstool? 

Diverse tools beschikbaar, waarom worden die niet gebruikt? 

Enquete - diverse redenen: 

Onvoldoende data, tools niet goed etc. 

 

Ervaring: 

- STOWA: Klassieke handleidingen worden niet genoeg gebruikt 

- Docenten: Cursus St. PAO (Post Academisch Onderwijs):  

  grote verschillen in niveau 

  kost veel tijd om de water- en stoffenbalanstool uit te leggen 

 

Kan dat niet anders? 
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Oplossing: inzet E-learning, onderwerp waterbalanstool  

Online lessen in allerlei varianten 

Filmpjes, animaties etc. 

Voordelen 

•  Altijd beschikbaar 

•  Altijd dezelfde informatie 

•  Individueel toetsen – controlevragen  

•  Mogelijkheid tot monitoren 

•  Effectievere opleiding door mogelijkheid gelijkschakelen 

Nadelen: 

•  Kost tijd en geld om te maken 

•  Ook risico dat ze niet gebruikt worden 
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Waarom een waterbalans? 

Systeemanalyse: begrip door confrontatie toestand en voorwaarden 
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Waarom een waterbalans? 

 

 

 

7 



Belang van waterbalansen voor ESF productiviteit water 
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Weten van de hydrologie in ESF 1: 

•  Herkomst van het oppervlaktewater 

(fractieverdeling); 

•  Omvang ingaande waterstromen (in m3/d); 

•  verblijftijd (in dagen); 

•  maar ook: Klopt de balans? 

hebben we alle posten wel goed in beeld, of 

mist er iets? Hebben we de inlaten scherp? 

Klopt de systeembegrenzing? Snappen we 

het beheer? 

 

 

 

 



Waarom een waterbalans? 

Onderzoek naar de hydrologie vanuit een ecologisch oogpunt! 
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Waarom een waterbalans? 

Waar moet een waterbalans zoal aan voldoen? 

•  jaarrond beeld: niet alleen afvoersituaties, maar juist ook de aanvoersituatie; 

•  meerdere jaren om variatie in weersomstandigheden mee te nemen. Bijvoorbeeld 

uitzonderlijk droge en natte jaren; 

•  Ook te gebruiken met weinig of geen eigen meetgegevens; 

•  Invoergegevens zijn herleidbaar en makkelijk aan te passen. Om het simpel te 

houden is het model 1D (dus niet ruimtelijk).  
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Opzet en ervaringen E-learning  

In opdracht van de STOWA is een eerste E-learning ontwikkeld om kennis te maken 

met de ‘waterbalanstool’.  

 

-  begrenzing; 
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Opzet en ervaringen E-learning  

In opdracht van de STOWA is een eerste E-learning ontwikkeld om kennis te maken 

met de ‘waterbalans tool’.  
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-  begrenzing; 

-  principe van de 

waterbalans; 

 

 

 

 



Opzet en ervaringen E-learning  

In opdracht van de STOWA is een eerste E-learning ontwikkeld om kennis te maken 

met de ‘waterbalans tool’.  
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-  begrenzing; 

-  principe van de 

waterbalans; 

-  onderdelen van de 

waterbalans 

 

 

 

 



Opzet en ervaringen E-learning  

In opdracht van de STOWA is een eerste E-learning ontwikkeld om kennis te maken 

met de ‘waterbalans tool’.  
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-  begrenzing; 

-  principe van de 

waterbalans; 

-  onderdelen van de 

waterbalans; 

-  gebruik van Excel-

tool (casus) 

 

 

 

 



Opzet en ervaringen E-learning  

Feedback van gebruikers: 

˗  Voor een combinatie van hydrologen en ecologen interessant. 

˗  Met weinig informatie toch een eerste grove analyse.  

˗  Leuk en helder verhaal. Vooral geschikt voor de niet-kwantiteitsmensen binnen het 

waterschap om snel een idee te krijgen wat een balans inhoudt. Maar het risico is 

wel dat ons aanzien sterk afneemt (‘oh is het zo simpel wat jullie doen!”). 

˗  Ik wil zelf in de Excel-tool werken! 

 

à Mijn conclusie: de waterbalans is niet ingewikkeld en hoeft ook helemaal niet 

ingewikkeld te zijn! Dat wil ik laten zien door samen een waterbalans op te stellen.  
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2501-EAG-1	
Verhard	oppervlak:	10	ha	
Onverhard	oppervlak:	313	ha	
Water:	50	ha	
	
Peil:	VP	-2.25	mNAP	
	
Neerslag	en	verdamping:	KNMI	De	Bilt	
(dagbasis	in	mm/d).	
	
Kwel/wegzijging:	ca.	-0.1	mm/d	
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Discussie en afsluiting 

˗  Vragen of feedback over de E-learning, waterbalans, of Excel-tool?! 

Contact: 

-  E-learning: via website van de STOWA 

-  Miriam: MCollombon@wetterskipfryslan.nl 

-  Jeroen: jeroen.mandemakers@witteveenbos.com  

-  PAO cursus Aquatisch Ecologische Systeemanalyse: flyer 
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www.witteveenbos.com 


