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Meten & monitoren als beheeractiviteit

“Basisactiviteiten beheer” (NEN): 
Onderzoek, Beoordelen, Opstellen 
maatregelen, Uitvoeren 
maatregelen 

Deming-Shewhart-cycle:
Plan, Do, Study/Check, Adjust

Objectgericht onderzoek: 
Inspecties

Systeemgericht onderzoek: 
(o.a.) meten, monitoren



Waterketen + watersysteem als functioneel geheel

• Stedelijk watersysteem: “functioneel samenhangend geheel van 
infrastructuurelementen en/of natuurlijke elementen voor de zorg voor 
afvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.” RIONED 
Kennisbank, 2020

• Interacties
• Drinkwater → Riolering
• Riolering ↔ oppervlaktewater
• Riolering + transportsysteem ↔ Rwzi
• Openbare ruimte ↔ riolering

• Hydraulisch, milieutechnisch functioneren niet begrensd door 
beheergrenzen



De theorie

Samen meten en monitoren …

… is goed, is nodig, past in beheerfilosofie

… lost problemen op of verbetert kwaliteit

… bespaart geld

… brengt partijen bij elkaar



De praktijk (soms)



Hoe borgen we meerwaarde van meten en monitoren?

• Doel: koppel aan Functionele Eisen, Maatstaven functioneren - GRP

• Procesmatige aanpak 
• Realisatie meetnet is daarin ‘slechts’ onderdeel

• Allocatie middelen (FTE!)

• Evaluatie

→ Meetplan!



Procesmatige aanpak meten
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Samen meten en monitoren De Groote Lucht

• Aanleiding: OAS 2008
• Onvoldoende inzicht in het systeem (theorie vs. praktijk)

• Partijen: 
• HHD
• Schiedam
• Vlaardingen
• Maassluis
• Midden-Delfland
• Westland

• Inventarisatie → monitoringsstrategie → meetplan → aanbesteding 



Meetdoelen NAD De Groote Lucht

• Optimaal gebruik:
• Voorkomen water op straat en in woning;
• Afnameafspraak borgen
• Beter inzicht in praktijk versus model (modelverbetering);
• Inzicht krijgen in rioolvreemd water
• Registreren overstortingen → minimaliseren omgevingseffecten 

inwoners

• Verbeteren informatievoorziening in communicatieprocessen 

• Ondersteunen van het technisch beheer (hydraulische prestaties)

• Onderbouwen van investeringen

• Sturing (Advanced Control): toekomst



Je begint niet blanco



Beoordeling huidige meetnetten



Ontwerp gezamenlijk meetnet De Groote Lucht

Analyseresultaat

Gebruikersportaal:
Alarmen
Grafieken
Visualisaties
Export data

Meetsysteem extern: 
overstortmeetnet

Administrator portaal:
Configuratie
Afmelden alarmen
Beheer metadata, 
documentatie

Dataserver

PLC PLC

Meetsysteem extern: 
neerslagradar

Interface

Exportfuncties
Validatie- en 
analysefuncties

Meetdata

Meetsysteem extern:
gemalentelemetrieMeting Meting Meting

Importmodules/ koppelvlakken



Belangrijkste verbeteringen

1. Betere gegevensuitwisseling huidige systemen

2. Verbeterde metingen, m.n. neerslag, gemalen

3. Meetnet overstorten

4. Vrijmaken FTE gewijd aan meten



Fasering
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Meetplan definitief
Aanbestedingsstukken definitief
Europese aanbesteding
Praktische toets meetlocaties en 
installatieplan
Realisatie meetnet door aannemer
Aannemen data-analist 1 FTE
Oplevering meetnet
Beheerfase meetnet
Analyse afname, overstortingen, 
rioolvreemd water
Jaarrapportage
Persleidinganalyses (uitbreidingen 
nodig)
Grondwateranalyses
Analyse DWA en RWA met model
Meetplan 2025



Inspanningen – verdeling per fase

Operationele kosten:
• Duur meetperiode
• Toekenning

• ‘meten’ of
• ‘gemaalbeheer’

• FTE = €€€



Resultaat van meten – een voorbeeld

• Meetdoel: Inzicht in voorkomen 
en hoeveelheid rioolvreemd 
water

• Opzet: meten van neerslag, 
debiet, afvalwaterproductie

• Analyse meetgegevens:

• Resultaat: significante instroom 
oppervlaktewater 

• Ontvlechten → 1 à 2 mln. m3/jr
minder rioolvreemd water



Conclusies

• Meten en monitoren (in het bijzonder gezamenlijk):
• Onderzoek – basisactiviteit beheer! – gericht op systeemfunctioneren
• Kan succesvol zijn, mits …
• Leidt tot beter functioneren
• Levert niet per se geld op 

• Gezamenlijk meten De Groote Lucht
• Hoge ambities
• Beheersbaar door fasering
• Voordelen vooral te behalen op

• Kwaliteit metingen
• Uitwisseling data
• Specialisatie




