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Meetwerkzaam- Kaumera Nereda Gum
heden IJsseldijk winnaar Aquatech Awards

Mijlpaal na versterking
Maatpolderkade

Alliantie de Dijkenbouwers is met GPS
apparatuur gestart om de IJsseldijk
tussen

Wapenveld

en

Hattem

in

kaart te brengen. De Dijkenbouwers
gaat de versterking van dit dijktracé
uitvoeren.

De

metingen

worden

gebruikt voor het maken van het
voorkeursalternatief

dat

vervolgens

in 2020 wordt uitgewerkt tot een
Definitief Ontwerp. In 2021 beginnen
de uitvoeringswerkzaamheden.

Crisispartners
bijeen
Waterschap Vallei en Veluwe heeft haar

Kaumera Nereda Gum is de overall winnaar van de Aquatech Innovation

Waterschap Vallei en Veluwe heeft als een van de eerste waterschappen

Awards 2019. Samen met de projectpartners nam Waterschap Vallei en

alle regionale waterkeringen binnen het werkgebied op orde. Met de

Veluwe op 4 november de prijzen in ontvangst. Uit twaalf genomineerden

versterking van de Maatpolderkade langs de Westoever van de Eem is

kwam Kaumera als de ‘the best of the best of the best’ uit de bus,

deze mijlpaal voltooid. De kade is verhoogd, verlegd en aangepast om

wat betreft nieuwe en innovatieve watertechnologieën. De prijzen zijn

aan de provinciale veiligheidseisen te voldoen. Het werk startte in maart

bedoeld om innovaties en technologieën van wereldklasse te erkennen.

en is op 1 november afgerond.

Zonnepark in Bennekom Waterschap beëindigt
onttrekkingsverbod
in gebruik genomen

crisispartners ontvangen in het Waterschapshuis. Op 31 oktober was een
netwerkbijeenkomst door vijf samenwerkende veiligheidsregio’s. Een aantal van deze regio’s zijn werkzaam in
het werkgebied van ons waterschap.
De bijeenkomst stond in het teken van
samenwerking en kennisuitwisseling. Er

20190181

waren diverse workshops.

In Bennekom heeft Vallei en Veluwe het eerste zonnepark op eigen

Het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater is op 24 oktober

terrein in gebruik genomen. Op 15 oktober startte hiermee het plaatsen

beëindigd. Het verbod gold sinds 5 juni van dit jaar voor het hele

van de 22.237 zonnepanelen bij de eigen zuiveringen voor eind 2020.

werkgebied. Het herstel is door de neerslag in september en oktober

“De aanleg van deze zonnepanelen is een opmaat naar 2050. Dan zijn

drie maanden eerder ingezet dan in 2018. Dit is vooral te zien in de

we een klimaatneutraal waterschap en wekken we alle energie die we

grotere watergangen, onder andere in de Gelderse Vallei. Wel zijn de

gebruiken zelf op,” aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin.

grondwaterstanden in hoge delen nog erg laag, een natte winter is
nodig om dit weer op peil te brengen.
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Bouw Kaumera gestart in Epe
Op rwzi Epe is gestart met de bouw van een Kaumera extractie- installatie. Hiermee kan deze grondstof worden
gewonnen uit rioolwater. De eerste Kaumera installatie van Nederland opende 2 oktober bij rwzi Zutphen, hiermee
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Oefening Gasteam is
geslaagd

werd de grondstof Kaumera landelijk gelanceerd. Halverwege april 2020 moet de installatie in Epe er staan, zodat
het proefdraaien kan beginnen. Kaumera betekent ‘kameleon’ in het Maori en is een veelzijdige grondstof met
veel toepassingen, ook in de landbouw.

Het Gasteam hield op 16 en 17 oktober een oefening op het vliegveld
Enschede bij de Tronet Safety Campus. De teamleden trainden op het
redden van personen uit afgesloten ruimtes, volgden ademluchttrainingen
en deden brandbestrijdingsoefeniningen. Vallei en Veluwe beschikt als
enige waterschap in Nederland over een gasteam, bestaande uit acht
daartoe opgeleide medewerkers.

Landelijke proef bij rioolgemaal

Handhavers in actie bij
controle Loenen

Bij het rioolgemaal Leusden staat een proefopstelling waarmee rioolwater ter plekke gescheiden kan worden in
schoon water en vuil water. Het schone water kan direct terug de natuur in, het vuile water gaat in geconcentreerdere
vorm naar rwzi Amersfoort. Deze proef onder de naam CoRe water is inmiddels afgerond. Na november gaat de
testopstelling door naar een andere locatie in Nederland om het systeem verder te kunnen ontwikkelen.

Maar liefst 40 bedrijven op een voormalig defensieterrein in Loenen
werden gecontroleerd tijdens een grootschalig handhavingsactie.
Samenwerkende overheidsorganisatie waaronder Waterschap Vallei en
Veluwe voerden voor het eerst samen zo’n grootschalige controle. Doel
was de handhaving van de vergunning

‘opslag’ van de gemeente

Apeldoorn, met voor het waterschap de vraag ‘vinden er lozingen plaats.’
De acties in samenwerking met andere overheden zijn geslaagd.

Waterinspiratiemiddag met Vitens
Gezamenlijk met Vitens heeft Waterschap Vallei en Veluwe op 15 november een netwerkmiddag gehouden. Het
onderwerp was ‘Water besparen door samenwerking in de waterketen’, met onder meer een presentatie over het

Nieuw bus voor team
handhaving

infiltratieproject van Vitens bij Epe en een bezoek aan rwzi Epe. Bij de industrie bestaat behoefte aan op de praktijk
gerichte bijeenkomsten over water. Het waterschap en Vitens gaan samen kijken hoe hier een vervolg aan te
geven.

Team handhaving heeft sinds november een nieuwe Volkswagenbus in
gebruik. Ook de inhoud van de bus is vernieuwd, halogeenverlichting is
vervangen door LED-verlichting en er is nieuwe gereedschap gekomen.
Bovendien is de bus ruimer, heeft navigatie en een betere airconditioning.
Met deze bus kan er op elke locatie veilig worden gewerkt en is het
waterschap duidelijk herkenbaar.

