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Water 
is fascinerend
Hans Oosters
Voorzitter van de Unie van Waterschappen, 
dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard
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Meer dan de helft van ons land ligt onder de zeespiegel. Wa-
ter is overal. De 11.000 professionals van de waterschappen 
hebben ‘iets’ met water. Ze zijn bevlogen om ons land te be-
schermen tegen overstromingen. Ze werken dag in dag uit 
aan het waterpeil, zodat er voldoende water is voor natuur, 
landbouw en de drinkwatervoorziening. In de toekomst 
hebben we veel nieuwe bevlogen medewerkers nodig die 
met ons werken aan deze uitdagingen. 

De waterschappen helpen over de hele wereld landen bij 
het opzetten van goed waterbeheer. Maar wij leren ook van 
andere landen. Hoe ze daar in andere omstandigheden met 
andere oplossingen komen. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor 
om zich meer aan te passen aan het water, in plaats van de 
stevige dijken te bouwen die wij hebben. Wij geloven dus in 
het belang van internationale kennisuitwisseling. De 14e In-
ternational Junior Science Olympiad, die in december 2017 
in Nederland wordt gehouden, is een ultiem moment waar 
kennisuitwisseling tussen jongeren uit 50 landen plaats 
vindt. Mede daarom levert de Unie van Waterschappen 
graag een bijdrage aan de organisatie van de dit unieke eve-
nement in Nederland. 

Schoon en voldoende water is noodzakelijk om te leven.
Prachtig dat als thema voor IJSO2017 gekozen is voor water 
en duurzaamheid. Water kan ook grote gevaren opleveren, 
zoals overstromingen. In Nederland weten we dat waterbe-
heer vraagt om elke dag hard werken en blijvend investeren. 
Er zijn financiële middelen nodig en voldoende deskundig-
heid. Er moet een organisatie zijn die de omgeving goed 
kent, om maatregelen te nemen rond waterbeheer en om 
regels voor watervervuiling en watergebruik te handhaven. 

Door de klimaatverandering worden de uitdagingen voor het 
waterbeheer in de toekomst alleen maar groter. We moeten 
rekenen op zeespiegelstijging, bodemdaling en extremere 
neerslag en droogte. De waterschappen werken ook aan het 
verminderen van de CO2  uitstoot, door het terugwinnen van 
energie uit afvalwater en het hergebruik van grondstoffen 
uit afvalwater. En we plaatsen zonnepanelen op dijken en 
waterschapsterreinen. We dragen ons steentje bij aan het 
verminderen van de temperatuurstijging en toename van 
broeikasgassen op aarde.

Ik hoop dat jongeren door mee te doen aan de voorrondes 
voor de International Junior Science Olympiad 2017 kennis 
maken met al die boeiende watervraagstukken waar wij da-
gelijks mee werken. Dat ze net zo gefascineerd zullen raken 
door het water als de waterschappers. En in de toekomst 
met hun denkkracht zelf de handen uit de mouwen en in het 
water willen steken. 

Nederland. Hij vroeg mij als oud-leerling om 
mee te helpen om de IJSO in Nederland te 
ondersteunen.

Die technische achtergrond komt mij nog 
dagelijks van pas in mijn werk als bestuurslid 
bij het waterschap. Water is de bron van al het 
leven. Dieren en planten leven erin, kinderen 
spelen erin. Hoe zorgen we dat het water 
veilig en schoon blijft? Naast waterkwaliteit, is 
ook de kwantiteit belangrijk. Hoe zorgen we 
ervoor dat we niet te veel, en niet te weinig 
water hebben? Het waterschap werkt hier 
elke dag aan.

Duurzaam denken, duurzaam doen!
Als waterschap merken we als geen ander de 
gevolgen van klimaatverandering. Die stort-
buien zullen in de toekomst vaker voorkomen. 
Net zoals lange periodes van droogte. We 
moeten dus hierop inspelen. Maar we moeten 
ook investeren in het voorkomen ervan! Door 
bijvoorbeeld energie te besparen en meer 
duurzame energie te benutten. Dat kunnen 
we niet alleen. Dat moeten we samen doen: 
overheden, kennisinstellingen, ondernemers, 
bewoners, agrariërs en natuurbeheerders. 
Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoorde-
lijkheid.

Doe mee!
Frisse nieuwe ideeën zijn altijd welkom! We 
nodigen daarom jongeren in Nederland uit om 
mee te doen en mee te denken. We zoeken 
enthousiaste, slimme leerlingen van middel-
bare scholen, die ons land willen vertegen-
woordigen bij deze wedstrijd. En daarmee 
Nederland waterland nóg meer op de kaart 
zetten.

Ik hoop dat alle IJSO-deelnemers straks terug 
naar huis gaan met een berg aan kennis en 
inzichten. Ik hoop dat ze plaatselijk, regi-
onaal en mondiaal blijven meedenken aan 
oplossingen voor klimaatverandering en goed 
waterbeheer. En het belang ervan blijven 
uitdragen. Want we moeten nu mondiaal 
denken, maar ook lokaal dóen! De toekomst is 
nu al begonnen. 

Antoinet van Helvoirt
Heemraad Waterschap Rijn en IJssel

Water en duurzaamheid zijn dé thema’s van 
de toekomst. Als je daar slim op wilt inspelen, 
dan moeten we daar nu al over nadenken. Vele 
wetenschappers, politici en deskundigen in 
alle soorten en maten hebben zich er al over 
gebogen. Dus wat is er logischer dan dat we 
jongeren laten meedenken hierover? Jongeren 
zijn immers onze toekomst! 

De International Junior Science Olympiad 2017 
maakt het waar! Het thema van de IJSO2017 
is namelijk ‘Water en Duurzaamheid’. Op 
deze internationale wedstrijd strijden de 
slimste jongeren van 14-15 jaar uit 50 landen 
tegen elkaar. Gewoon, hier in Nederland. Ze 
denken na over de toekomst en rekenen 
aan technische oplossingen, bijvoorbeeld 
voor duurzame energie of de gevolgen van 
klimaatverandering. 

De jongeren en hun begeleiders nemen hun 
eigen kennis en ervaring mee uit hun land.  
Ieder stukje grond, iedere stad en ieder 
dorp op de wereld is uniek. Het is niet alleen 
een wedstrijd met pittige opgaven en een 
mooie eretitel. De deelnemers delen ook 
hun ervaringen en doen dus kennis op van 
wereldformaat! Kennis die niemand ze meer 
afneemt. Kennis die zeker van pas zal komen 
in hun verdere leven. Water, duurzaamheid 
en klimaat raakt ons allemaal, overal. En wie 
weet worden ze wel aangestoken met het 
watervirus. Net als ik.

Ikzelf had op de havo een technisch vakken 
pakket, met wis-, natuur- en scheikunde. Dat 
had ik nodig voor de Internationale Agrarische 
Hogeschool, waar ik daarna wilde studeren. 
Mijn keuze voor een studie in de techniek 
kwam mede door een goede en enthousiaste 
leraar, Johan Razenberg. Johan is een van 
de drijvende krachten achter de IJSO2017 in 

Mondiaal 
denken, 
lokaal doen!
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Dromen kunnen 
uitkomen

André 
Kuipers

Het idee om naar de ruimte te reizen fasci-
neerde mij enorm. Een droom die onhaalbaar 
leek. De ruimtevaart was immers van de Ame-
rikanen en de Russen. Hoe onhaalbaar mijn 
droom ook leek, de wereld van wetenschap en 
techniek had mij wel te pakken en uiteindelijk 
kwam mijn droom toch uit.
We hebben jonge mensen met de juiste kennis 
en vaardigheden nodig om nieuwe technolo-
gieën en toepassingen te ontwikkelen. Jonge 
mensen met een onderzoekende geest, die 
het leuk vinden om dingen uit te zoeken en 
met oplossingen voor problemen te komen, 
die creatief zijn en goed samen kunnen wer-
ken, en die verbindingen kunnen leggen en 
zien. Veel van deze vaardigheden spelen een 
grote rol bij de bètavakken. Als ambassadeur 
van het Techniekpact wil ik kinderen, leraren 
(in opleiding) en ouders inspireren met mijn 
verhaal en ze laten zien hoe ontzettend leuk 
wetenschap en techniek kan zijn. Daarom vind 
ik het een eer om IJSO 2017 te mogen onder-
steunen. Het is indrukwekkend om te zien hoe 
jonge mensen op zoek gaan naar kennis van 
natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskun-
de en techniek. IJSO helpt jonge mensen om 
hun talenten verder te ontwikkelen en om te 
groeien als individu. En natuurlijk is het ook 
een fantastisch podium om wetenschap en 
techniek te promoten, zowel nationaal als in-
ternationaal.

André Kuipers
Astronaut en Ambassadeur Techniekpact
Bestuur IJSO-2017

Ga de 
uitdaging 

aan!

Met een kenniswedstrijd kunnen we jongeren 
uitdagen en aanspreken op hun talenten. 
Laat ze ontdekken waar ze goed in zijn, geef 
ze de ruimte om hun talent te ontwikkelen. 
Uniek is dat deze wedstrijd voor jonge bèta-
talenten in ons land wordt gehouden. Het 
voortgezet onderwijs wordt hierbij niet alleen 
benaderd om hun leerlingen de kans te geven 
aan deze wedstrijd deel te nemen, maar zal 
in december 2017 ook betrokken worden bij 
ons gastheerschap van 50 landen. Ook voor 
het leggen van internationale contacten een 
gelegenheid die het voortgezet onderwijs kan 
aangrijpen.
 
Nederland neemt sinds 2005 aan IJSO deel. 
De VO-raad heeft vanaf het begin een rol 
gespeeld bij de nationale selectierondes. 
17-1-17, noteer die dag! Op die dag nemen 
natuurlijk uw leerlingen deel aan de nationale 
voorronde. Motiveer hen, stimuleer hen.

Paul Rosenmöller
Voorzitter VO-raad

IJSO2017: een duidelijke 
rol voor het VO

Zijn er op jouw school kinderen die uitblinken 
in natuurkunde, scheikunde en biologie? Dan 
kun je hen eind 2017 de kans van hun leven 
geven. Twaalf Nederlandse kinderen mogen 
namelijk meedoen aan de International Junior 
Science Olympiad (IJSO), die dit keer in de 
regio Arnhem/Nijmegen wordt gehouden.

Het is een thuiswedstrijd met 50 deelne-
mende landen. Leerlingen kunnen hier hun 
talenten ontdekken én laten zien. Bovendien 
ontmoeten zij op de olympiade deelnemers 
uit de hele wereld, met wie zij hun enthousi-
asme voor de wetenschap delen. Al met al is 
het een onvergetelijke ervaring, die we ons 
toptalent zeer gunnen. 

Ik wil dat alle leerlingen in Nederland gaan 
voor wat voor hen het hoogst haalbare is. Het 
onderwijs heeft de mooie taak om leerlingen 
daarbij te helpen, hen de kans te bieden om 
hun talenten te ontplooien. Deze olympiade 
is daarvoor een prachtige kans, die hopelijk 
door veel leerlingen met beide handen wordt 
aangegrepen. 

Overigens begint het plezier al begin volgend 
jaar: in de voorronde, waar leerlingen op 
17 januari 2017 aan mee kunnen doen. Ik wens 
iedereen daarbij heel veel succes. 

Sander Dekker
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Sander 
Dekker
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Leer van de 
regenworm

De regenworm is een voorbeeld voor het 
waterbeheer. Als beleidsmedewerker bij 
waterschap Vechtstromen adviseer ik 
het bestuur over klimaatverandering. De 
methode die we als waterschap daarbij 
volgen is Building with Nature. We zetten 
zoveel mogelijk natuurlijke processen in voor 
onze waterdoelen: waterafvoer bij veel regen, 
water vasthouden om tijden van droogte op 
te vangen en ecologisch gezond water. We 
zetten dus minder machines in en we bouwen 
minder stuwen.
Als waterbeheerders komen we er steeds 
meer achter dat vruchtbare bodems veel 
beter water kunnen vasthouden, tot wel 30% 
meer. De regenworm zorgt voor een vrucht-
bare bodem en graaft gangen waardoor het 
watervasthoudend vermogen van de bodem 
toeneemt. De regenworm (Latijnse naam is 
Lumbricus) staat daarom symbool voor hoe 
wij het gebied van ons waterschap inrichten, 
samen met agrariërs, natuurbeheerders en 
anderen. 
Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn 
veel beken in Nederland rechtgetrokken. Een 
beek kan daardoor snel water afvoeren. Dat 
levert problemen op in periodes van grote 
droogte. Ook leidt het in natte periodes tot 
overstromingen elders, als er ineens heel 
veel water afgevoerd wordt. Waterschappen 
laten de beek weer zelf zijn eigen weg kiezen. 
Hij vormt slingers (meanders). Je herkent 
daarin de vorm van de worm. Zo ontstaan 
er beken met diepe en ondiepe plekken. De 
buitenbochten zijn steil en kalven af, terwijl 
de binnenbochten juist flauw zijn. Dit geeft 
allerlei verschillen in stroomsnelheid en allerlei 
verschillende leefmilieus voor planten en die-
ren. Ook zorgt het ervoor dat de beek water 
vasthoudt en langzaam afvoert. 
Na het vwo heb ik landschapsarchitectuur 
gestudeerd aan de universiteit in Wageningen. 
Dit is een brede opleiding waarbij je naast 
vormgeving ook veel leert over planten, 
bodem en water. Ik heb mij gespecialiseerd in 
de mogelijkheden die het watersysteem biedt 
voor de inrichting van het landschap.

Wim Wassink
Adviseur strategie en omgeving, Waterschap 
Vechtstromen 

Nederland heeft 22 waterschappen. Zij 
zorgen voor waterveiligheid, schoon water 

en voldoende water. Waterschappen zijn over-
heidsorganisaties met een gekozen bestuur. In 
het bestuur zitten vertegenwoordigers vanuit 
de inwoners in het gebied van het waterschap 
(de zogenoemde ingelanden), natuurbeheer-
ders, de agrarische sector en ondernemers. 
De waterschappen heffen belasting, die alleen 
voor het waterbeheer mag worden gebruikt. 
Er werken ongeveer 11.000 mensen bij de 
waterschappen. Waterschappen geven per 
jaar samen ongeveer 3 miljard euro uit aan het 
waterbeheer. Hiervan wordt onder meer 41% 
ingezet voor afvalwaterzuivering en 29% voor 
het watersysteem, waaronder het waterpeil-
beheer, waterbergingen en beken. Voor het 
versterken en onderhoud van de waterke-
ringen is 11%  van dit bedrag nodig. In dit boekje 
komen drie medewerkers, Wim Wassink, Jan 
Willem Nieuwenhuis en Etteke Wypkema aan 
het woord. Zij werken bij een waterschap en 
vertellen wat ze daar doen. Op het voortgezet 
onderwijs hebben ze vakken als scheikunde, 
wiskunde, biologie en natuurkunde gevolgd. Ze 
vertellen wat ze gestudeerd hebben en wat ze 
nu met hun kennis doen voor het oplossen van 
wateruitdagingen.

Werken bij de waterschappen

98
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Nederland is 
een levensecht 
laboratorium

Als beleidsadviseur waterveiligheid bij het 
waterschap Noorderzijlvest in Gronin-

gen werk ik aan projecten waarin we onze 
dijken verbeteren, zoals bijvoorbeeld bij de 
Eemshaven in Delfzijl. Als expert, denk ik mee 
over beleid voor windturbines in de buurt van 
dijken en risicogestuurd beheer van objecten. 
Het project LiveDijk XL Noorderzijlvest 
past prima bij het laatste en ik ben hiervan 
projectleider.

In 2012 zijn we dit project begonnen met 
het aanbrengen van het Dijk Monitoring 
en Conditionering Systeem en meerdere 
peilbuizen. In de jaren daarna, tot en met 2015, 
hebben we de meetconfiguratie uitgebouwd 
met voornamelijk waterspanningsmeters. 
Inmiddels dekt het meetsysteem circa 12 km 
primaire waterkering. Een primaire waterke-
ring is een waterkering, die beveiliging biedt 
tegen overstroming. Van de Lauwersmeerdijk 
hebben we aanvullend de kwaliteit van de 
asfaltbekleding gemeten. Met een innova-
tieve meettechniek kunnen we holle ruimtes 
opsporen in de asfaltbekleding, door het 
vochtgehalte te meten.
Bij het gebruik van deze nieuwe meet-
technieken hebben zich geen verrassingen 
voorgedaan. Gevoelens die we eerder hadden 

zijn nu hard onderbouwd met meetgege-
vens. De mooiste verrassing was eigenlijk de 
Sinterklaasstorm 2013. Het water reikte toen 
bij Delfzijl tot maximaal NAP + 4,82 m. Dat was 
de een na hoogste geregistreerde water-
stand bij Delfzijl. Van een verandering van de 
freatische lijn , dat is het grondwaterpeil in de 
dijk, was echter geen sprake. De oude kleidijk 
fungeerde perfect als ‘interne’ drempel. 
Doordat we nu een beter inzicht hebben in de 
dijk hoeven me minder ingrijpende maatre-
gelen te nemen om de stabiliteit van de dijk te 
garanderen. Het verhogen en verbreden van 
de dijk is ingrijpend voor de omgeving, zoals 
voor huizen en landbouwgrond. We kunnen 
nu onnodige schade voorkomen. 
Mijn hoofdopleiding is Civiele Techniek in Delft. 
De passie voor het werken met water ont-
stond al vroeg. Als kind bouwde ik forten op 
het strand en verlegde ik beekjes. Ik hoop dat 
de jongeren die mee doen met de voorron-
den van IJSO2017, door de opdrachten die ze 
doen en door gastlessen, dezelfde fascinatie 
krijgen die ik heb voor water en de natuur-
kundige processen in de dijk. 

Jan-Willem Nieuwenhuis
Beleidsadviseur Waterveiligheid, Waterschap 
Noorderzijlvest

Dijkbewaking
Een dijk bestaat in principe uit veen 
of zand met al of niet een kleikern. Ter 
bescherming tegen golven en lekkage 
is deze kern afgedekt met steen- of 
asfaltbekleding in combinatie met een 
grasbekleding op klei. Door een hoge 
waterstand en hoge golven kan de dijk 
overlopen en beschadiging oplopen aan de 
binnenkant van de dijk. Daarnaast spelen 
er risico’s als het afschuiven van de dijk 
en kanaalvorming onder de dijk. Deze 
dijkverzwakkingen kunnen gebeuren als 
er lang hoogwater tegen de dijk aan staat, 
zoals tijdens een hoogwaterperiode op de 
rivieren. In de eerste situatie raakt de dijk 
oververzadigd en in de tweede situatie 
spoelt er zand weg onder de dijk, waar-
door de dijk ondermijnd wordt. Voor het 
bepalen van de sterkte van de dijk rekenen 
we met de maatgevende omstandigheid. 
Dat is de waterstand die lokaal bepalend is 
voor de hoogte en sterkte van de dijk. De 
maatgevende omstandigheid leiden we af 
uit normen voor waterveiligheid die in de 
Waterwet staan. 

Nederland is een laag liggende delta, deels 
onder zeeniveau. Tegelijk is het een van de 

veiligste delta’s in de wereld. Nederland veran-
dert voortdurend en past zich aan. We proberen 
nieuwe technologieën en oplossingen uit, zoals 
Building with Nature en ruimte geven aan het 
water in plaats van alleen de dijken te verhogen en 
de rivieren in te perken.  De Nederlanders werken 
samen met landen die vergelijkbare waterpro-
blemen hebben, zoals Indonesië, Bangladesh, 
Verenigde Staten, Mozambique en Vietnam. 
De situatie is in elk land erg verschillend. 
Maar de basis voor een duurzame, 
integrale delta aanpak is overal het-
zelfde. Zie ook: 
www.dutchwatersector.com

Met de kennis van ons land kunnen 
we andere landen helpen. Een 
motto daarbij is: Zet bedreigingen 
om in kansen. Een parkeergarage of 
een plein kan in Rotterdam als tweede 
functie een wateropslag krijgen. Een 
kustverdedigingsproject kan ook nieuwe 
kansen voor huizenbouw opleveren en 
een nieuwe snelweg om de vastlopende stad 
van Jakarta te ontlasten. De kust van New York 
versterken maakt ruimte voor recreatie in parken 
en om te genieten aan de waterkant. De uitdaging 
van het water is vaak niet het enige probleem. Je 
kunt er nieuwe kansen van maken als je het vanuit 
verschillende perspectieven bekijkt. 

De link met het voortgezet onderwijs
Dit biedt kansen voor leerlingen die een studie 
gaan volgen, zoals watermanagement, water-
bouw (civiele techniek) en aquatische ecologie. 
Je kunt daarbij gaan rekenen en onderzoek doen 
naar het effect van genomen maatregelen: in 
hoeverre helpen groene daken of een parkeerga-
rage die dienst doet als waterberging, bijvoor-
beeld bij stortbuien van 40 mm per vierkante 
meter oppervlak?

Sensoren 
vertellen ons hoe 

sterk de dijk is
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Nederland neemt sinds 2005 deel aan de 
International Junior Science Olympiad 

(IJSO). Als eerste West-Europees land is 
Nederland in 2017 gastheer. Jonge leerlingen 
uit vijftig landen gaan zich met elkaar meten 
tijdens een tiendaagse bijeenkomst in de 
regio Arnhem/Nijmegen. 
Omdat Nederland gastland is, mogen wij twee 
teams van zes leerlingen afvaardigen: een 
onderbouwteam (t/m leerjaar 3 in januari 
2017) en een bovenbouwteam. 

Nederlandse teams
We nodigen alle havo- en vwo-leerlingen 
die op 31 december 2017 ten hoogste 15 jaar 
zijn, uit om deel te nemen aan de landelijke 
voorronde. Daarmee start de selectie van de 
nationale teams.
Op iedere school zitten talenten, jongeren die 
extra gemotiveerd worden door een derge-
lijke uitdaging. Meisjes èn jongens. Maar ook 
u, als school, docent of technisch onderwijs-
assistent, kunt zich samen met de leerlingen 
profileren. Deelname aan de IJSO is kosteloos 
en vrijblijvend.

Belangrijke data
17 Januari 2017: de landelijke voorronde. Een 
bio/na/sk-toets van 100 minuten die op de 
eigen school wordt afgenomen. 

13 Februari 2017: op een centrale locatie vindt 
de landelijke prijsuitreiking plaats, waarvoor 

scholen die deelgenomen hebben aan de 
voorronde worden uitgenodigd. Op deze 
feestelijke prijsuitreiking wordt bekendge-
maakt welke leerlingen doorgaan naar de 
eindronde. 
Daarnaast zijn er prijzen beschikbaar voor 
zowel de beste leerlingen als de beste 
scholen.

7 April 2017: de eindronde wordt gehouden 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN). Ook hier is een prijzenpakket beschik-
baar voor de twaalf leerlingen die in de twee 
nationale teams komen.

3 t/m 12 december 2017: HAN en Radboud 
Universiteit (RU) organiseren drie toetsdagen. 
In de rest van het programma is nadrukke-
lijk ruimte voor scholen uit het voortgezet 
onderwijs. Verder wordt in het programma - 
zowel nationaal als internationaal-  Nederland 
Waterland breed uitgedragen. Hierbij worden 
bruggen geslagen tussen ons voortgezet 
onderwijs, de waterschappen/Topsector 
Water en de deelnemende landen. Dit sluit 
aan op het thema van IJSO2017: ‘Water en 
Duurzaamheid’.

Kans
Neem deel aan IJSO2017. Dit is een unieke 
gelegenheid voor scholen, leerlingen en 
docenten om internationale contacten aan 
te knopen en uit te bouwen. Benut deze kans 
om aan te tonen welk belang uw school hecht 
aan natuurwetenschappen.

Emiel de Kleijn 
Voorzitter stuurgroep IJSO2017
Johan Razenberg 
Vicevoorzitter stuurgroep IJSO2017

Bij ons op school kun je zelf kiezen 
of je mee wilt doen aan de IJSO. Er 

werd tijdens de les gezegd dat het er 
was, en je kon ergens anders verdere 

informatie vinden. Ik ging dat lezen, 
en aangezien ik best goed ben in 

exacte vakken vond ik het leuk om 
mee te doen aan de voorronde. Ik 

verwachtte niet dat ik door zou 
gaan, maar mijn docent zei dat ik het 

heel goed gedaan had. Langzaamaan 
begon ik te denken dat ik het toch 

wel goed had gedaan. Later kreeg ik 
van mijn docent te horen dat ik door 

mocht naar de eindronde. De eind-
ronde was heel moeilijk, maar het 

was het waard. Iedereen zou moeten 
meedoen, want zelfs al ben je niet zo 
goed in natuurkunde, scheikunde en 
biologie kun je het nog goed doen. Je 

moet namelijk ook inzicht hebben, 
anders kom je niet ver. En ik was de 

beste van de havo-leerlingen!

Julia Mink (3 havo) 
deelnemer IJSO 2016

Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Culemborg

Ik 
was 

de 
beste!

Wat kan een 
olympiade je 
brengen?

12 13

Allereerst is meedoen aan een Olympiade ontzet-
tend interessant. Voor mij was de IJSO de eerste 
keer dat ik daadwerkelijk kennismaakte met 
natuurwetenschap, met het doen van experi-
menten, maar ook met theoretische opdrachten. 
Je leert over hoe de wereld echt in elkaar zit.
Sindsdien hebben deze vakken me altijd zo 
geboeid dat ik natuur- en wiskunde ben gaan 
studeren. Nu doe ik als promovendus op de Rad-
boud Universiteit onderzoek naar zwaartekracht. 
Eigenlijk doe ik bij mijn werk niet veel anders dan 
bij een Olympiade.
Het leuke aan de olympiades is dat het interes-
sant en uitdagend is en een goede investering in 
je toekomst, ongeacht hoe ver je komt. En als je 
doordringt tot de selectie van een internationale 
Olympiade, dan kom je op allerlei plekken in de 
wereld: Spanje, Taiwan, Zuid-Korea... Je leert ande-
re culturen kennen, maar vooral heel veel nieuwe 
mensen. Kortom, het is een ervaring die je de rest 
van je leven met je meeneemt.

Chris Ripken, oud-deelnemer IJSO, 
promovendus Radboud Universiteit
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Jongeren tot 15 jaar die zich nu al willen wijden aan en zich weten te 
onderscheiden in de exacte wetenschappen. Ik neem er telkens weer 
mijn petje voor af als ik hoor en zie met welke kennis en creativiteit 
zij vraagstukken te lijf gaan. En daar mogen ze trots op zijn. Want niet 
alleen zetten ze met deelname enorme stappen in hun eigen ontwikke-
ling, ook laten ze aan leeftijdsgenoten zien waartoe ze met een gezonde 
dosis motivatie in staat zijn. Zij zijn de voortrekkers waar een kennis-
economie, zoals Nederland wil zijn, behoefte aan heeft.
Ik op mijn beurt ben trots dat de Radboud Universiteit niet alleen be-
trokken is bij de organisatie, maar straks gastheer mag zijn bij de finales 
van IJSO2017. Het is met groot genoegen dat wij daarvoor al onze faci-
liteiten ter beschikking stellen. En wellicht opent deelname de deur naar 
een opleiding aan de Radboud Universiteit. Het zou ons een eer zijn.

Han van Krieken
Rector magnificus Radboud Universiteit

Wat is de moeite waard om op school te leren? Hoe zorg 
je ervoor dat ons onderwijs alle leerlingen uitdaagt, ook 
de leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld? Met 
deze vragen houdt SLO, als nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling, zich bezig. Voor een deel is het 
antwoord op de laatste vraag makkelijk te geven: Laat 
deze leerlingen deelnemen aan de IJSO. Dit geeft hun de 
kans zichzelf te meten met de knapste koppen, eerst 
nationaal, en later - voor de allerbesten - internati-
onaal. Deelnemen aan deze wedstrijd is niet alleen 
intellectueel uitdagend; leerlingen ontdekken ook hun 
persoonlijke kwaliteiten, ontwikkelen zich sociaal en 
maken kennis met leeftijdgenoten uit andere landen en 
culturen, als zij zich kwalificeren voor de internationale 
wedstrijd. 
SLO, als coördinerend instituut al jarenlang betrokken 
bij de nationale en internationale deelname van onze 
jeugd aan de bèta-olympiades, is er trots op als mede 
organisator betrokken te zijn bij de IJSO en bij de inter-
nationale IJSO2017 die in Nederland zal plaatsvinden. 
We hopen dat scholen hun kanjers de kans geven om 
mee te doen. Ook al winnen zij niet, deelnemen is een 
les voor het leven.
 

Hans de Vries 
Manager VO Tweede Fase, 
SLO, nationaal expertisecentrum leerplan ontwikkeling

Quadraam hecht aan het geven van speelruimte aan talen-
ten. Internationale contacten spelen hierin een belangrijke 
rol. Bij IJSO komen die zaken samen. Een van de Quadraam 
scholen, het Candea College in Duiven, is vanaf het begin 
betrokken bij de organisatie van deze wedstrijd. Op grond 
van onze positieve ervaringen in dezen, zijn wij verguld dat 
we als een van de vier gastheren een aanzienlijke rol kunnen 
spelen bij de organisatie van de olympiade.
Gun uw leerlingen die bètavakken leuk vinden en er in willen 
uitblinken, deze unieke gelegenheid. Een mogelijkheid die 
niets kost maar tot veel kan leiden.

In december 2017 is er voor de internationale gasten 
gelegenheid kennis te maken met ons land en het onder-
wijssysteem. Daarvoor is ruimte ingebouwd voor honderd 
scholen om een dag als gastheer te fungeren. Kennisdeling, 
ervaringen uitwisselen en internationale contacten leggen. 
Ik beveel het u van harte aan.

Erika Diender - van Dijk
Lid van het College van Bestuur Gelderse Onderwijsgroep 
Quadraam

Laten we hen de kans 
niet onthouden 

Petje af voor
deelnemers 

Meedoen is 
belangrijker dan 
winnen!

14

Leerlingen stimuleren hun talenten te tonen, leerlingen 
maatwerk bieden in de vorm van extra uitdaging, bege-

leiding en training, practicumvaardigheden nog serieuzer 
aanpakken. Dat zijn elementen van de bèta-olympiades in 
het algemeen en van de IJSO in het bijzonder. 
De bèta-olympiades worden ieder jaar weer als extra 
curriculaire  activiteit door SLO onder de aandacht van de 
scholen gebracht. Deelname aan een wedstrijd betekent dat 
er goede klasseringen te vieren zijn. En daar wordt dan  uit-
gebreid melding van gemaakt op de website van de school 
en in de media. De beste PR van de school in stad en regio.
Via de IJSO worden juist jongere leerlingen al gestimuleerd 
richting natuurwetenschappen. Deelname aan de IJSO is 
het middel om leerlingen (meer) te interesseren voor een 
natuurprofiel. Bied uw leerlingen deze kans en zet in op mo-
tivatie. Doe dus allemaal mee met de IJSO, het kost weinig 
en levert uw school en vooral de leerlingen heel veel op, voor 
nu en voor hun toekomst.

Hetty Mulder
Rector van Het 4e Gymnasium, Amsterdam

Scholen pak je kans, 
de IJSO komt 
naar Nederland!

15
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Alle havo- en vwo-leerlingen die op 31 december 
2017 ten hoogste 15 jaar zijn, kunnen deelnemen 
aan IJSO2017.  De deelname is kosteloos en niet 
aan verdere voorwaarden gebonden. Het is een 
schriftelijke bio/na/sk-toets van 100 minuten 
die een deelnemende school enkele dagen 
tevoren digitaal ontvangt.  De toets wordt op 
dinsdag 17 januari 2017 door u op de eigen school 
afgenomen. Wij bieden u twee toetsen aan. Een 
voor leerlingen uit leerjaar twee of drie en, met 
inachtneming van het leeftijdscriterium, een 
toets voor leerlingen die in een hoger leerjaar 
zitten. 

Toetsen en leerstof
Beide toetsen zijn opgebouwd uit vijf meerkeu-
zevragen en één open vraag per vakgebied. 
Correctie vindt plaats op de eigen school, 
aan de hand van een duidelijk uitgewerkt cor-
rectiemode l. Het vergt docenten een minimum 
aan tijd om de resultaten te controleren en in te 
sturen naar de organisatie. Omdat de voor-
ronde dit schooljaar zo vroeg is, zal de leerstof 
van de onderbouwtoets beperkt worden en 
niet uitstijgen boven stof van de derde klas. Om 
aan scholen die geen biologie aanbieden in de 
derde klas tegemoet te komen, zal bij biologie 
uitsluitend leerstof binnen de kerndoelen van de 
basisvorming getoetst worden.

Voorbereiden en oefenen
In oktober 2016 komt voor leerlingen en docen-
ten oefenmateriaal beschikbaar op de website 
www.ijso-vo.nl. Deze site bevat  de toetsen 
en opgaven van de voorrondes en de vertaal-
de toetsen en opgaven van de internationale 
IJSO-wedstrijden van de afgelopen tien jaar. 
Besef dat veel van deze opgaven van een wat 
hoger niveau zijn dan de opgaven van de voor-
ronden (de leerlingen zijn tijdens de internationale 
olympiade ten slotte bijna een jaar ouder).

Gastlessen en excursies
Een deel van de opgaven voor de voorrondes 
gaan over water en duurzaamheid. Waterschap-
pen bieden gastlessen of excursies aan, die 
hier op aansluiten. Neem contact op met Bram 
Rosenbrand van de Unie van Waterschappen 
(brosenbrand@uvw.nl) voor de mogelijkheden bij 
het waterschap in uw gebied.

Nationale 
prijsuitreiking 

voorronde

13 februari 2017

Op 13 februari vindt een nationale prijsuitreiking plaats, waarvoor scholen die 
deelgenomen hebben aan de voorronde worden uitgenodigd. Op deze feestelij-
ke bijeenkomst wordt bekendgemaakt welke twee groepen leerlingen (elk van 
24) doorgaan naar de eindronde. Daarnaast zal er een uitgebreid prijzenpakket 
beschikbaar worden gesteld, voor zowel de beste leerlingen als de beste scholen. 
Ook ontvangt de beste leerling van iedere school een speciaal certificaat.

Eindronde 
De nationale eindronde wordt gehouden op 7 april 2017 in Nijmegen aan de HAN 
en bestaat uit een theoretische en een praktische toets. Alle leerlingen maken 
individueel toetsen met vragen uit de drie vakgebieden. Aansluitend wordt bekend 
gemaakt welke twaalf  leerlingen – we nemen dit jaar als gastheer deel met twee 
teams van zes leerlingen- ons land gaan vertegenwoordigen.
Voor alle deelnemers aan de eindronde zijn dit jaar bijzondere prijzen te winnen. 

Training voor internationale IJSO
Het is de bedoeling dat de leerlingen zichzelf, met behulp van hun docenten en 
toa’s op de scholen, voorbereiden op de internationale wedstrijd in december. Ook 
vanuit IJSO Nederland en ondersteunende universiteiten /hogescholen krijgen de 
leerlingen mogelijkheden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de interna-
tionale wedstrijd. We zullen van deze groep leerlingen een hecht team maken.

Internationale wedstrijd
De teams gaan Nederland prominent vertegenwoordigen op de 14e IJSO welke van 
3 t/m 12 december 2017 wordt gehouden in Nijmegen. De leerlingen maken daar 
over drie dagen gespreid hun toetsen: meerkeuzewerk, open werk en ten slotte 
een praktische toets die ze in teams van drie maken. De scores zijn individueel. Alle 
deelnemers worden gehuisvest in sporthotel Papendal.
Naast vakkennis spelen cultuur en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol bij 
deze olympiade. De jongeren hebben ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten, contacten te leggen en het gastland te leren kennen. We bieden hen daarom 
naast de toetsdagen een programma dat zowel leerzaam als ontspannend is.

Landelijke voorronde: 17 januari 2017

ORGANISATIE EN TIJDSCHEMA 

Vanaf 1 september 2016:  aanmelding voor IJSO2017 via email (ijso@slo.nl) 
  onder vermelding van schoolnaam, contactpersoon   
  en post- en e-mailadres.
oktober 2016:  scholen krijgen de beschikking over oefenmateriaal. 
21 december 2016:   sluiting aanmelding. 
13 januari 2017:  toetsen, correctiemodel, digitaal scoreformulier en  
  nadere uitleg over inzending van de resultaten worden  
  gemaild. De school maakt het benodigde aantal   
  afdrukken voor de leerlingen.
17 januari 2017:  toetsafname en eerste correctie op de scholen.
23 januari 2017:  de scores van alle leerlingen en de werken van de   
  beste leerlingen worden naar het secretariaat verstuurd.
26 januari 2017:  tweede correctie door leden van IJSO Nederland.
30 januari 2017:  scholen ontvangen de uitslag en informatie betreffende 
  de prijsuitreiking.
13 februari 2017:  in samenwerking met OCW, de Unie van Waterschappen  
  en de Topsector Water worden tijdens de nationale
  prijsuitreiking de beste leerlingen en scholen in het   
  zonnetje gezet. Noteer die dag alvast in uw agenda!

17
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Aanmelden als gastschool voor een buitenlandse delegatie 
in december 2017: Dat kan telefonisch of per email bij het 
Projectbureau IJSO2017 te Duiven 
T: 026-3208800, E: info@ijso2017.nl 
Hier kunt u ook nadere informatie inwinnen.

Het VO draagt bij aan de Internationale Olympiade; 
Wat doet uw school?                                                                                                                               
In december 2017 zullen, op uitnodiging van het mi-
nisterie van OCW, 50 delegaties uit evenzovele landen 
aan IJSO2017 deelnemen. De olympiade speelt zich niet 
alleen af in de regio Arnhem/Nijmegen, maar ook in de 
rest van Nederland. Ongeveer 500 tot 600 buitenlandse  
leerlingen en hun begeleiders maken deze Olympiade 
tot een ongekend internationaal onderwijsevenement!  
De HAN, RU, Quadraam en SLO hebben daartoe de 
handen ineen geslagen.

Deze Olympiade  is een evenement waarin 
doelbewust ruimte is gereserveerd voor 
deelname door scholen uit het voortge-
zet onderwijs. Tijdens de niet-wedstrijd-
dagen maken de buitenlandse gasten 
kennis met Nederland Onderwijsland en 
Nederland Waterland.

Tijdens de Olympiadeweek worden daartoe 100 
VO-scholen in Nederland in de gelegenheid gesteld een 
bijdrage aan het weekprogramma te leveren. Naast de 
drie dagen van toetsen, is er een educatief-cultureel 
programma. Vijftig buitenlandse delegaties van ieder zes 
leerlingen (woensdag 6 december) en vijftig buitenlandse 
delegaties van vier science-docenten/gasten (dinsdag 
5 december) worden gedurende één dag op een van de 
scholen onthaald.

Doe mee! Organiseer samen met uw collega’s en leer-
lingen een dagprogramma, eventueel aansluitend op het 
thema, op of rond uw school. Vergroot of versterk uw 
internationale netwerk. Neem kennis van het science 
onderwijs in andere landen. Grijp deze unieke kans!

Deelnemende scholen worden uitgenodigd voor de 
openings- of sluitingsceremonie, waar zij de banden met 
‘hun’ land verder kunnen aanhalen.

Omarm het internationale initiatief IJSO2017 en neem dit 
op in uw huidige schoolprogramma. 
Dit en volgend cursusjaar! Meld uw school nu aan!

POMPEN OF 
VERZUIPEN?                                                                                        

WAT DOET UW 
SCHOOL?

Co
m

ité
 v

an
 A

an
be

vl
in

gComité van Aanbeveling
Dr. N.C.M. (Colette) Alma-Zeestraten, directeur Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
Drs. D.A. (Dick) Benschop, president directeur Shell Nederland B.V.
Drs. E.G.H. (Eugène) Bernard, voorzitter RvB Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Dr. C.P. (Kees) Boele, voorzitter CvB Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Ir. T. (Ton) Büchner MBA, voorzitter RvB AkzoNobel
Drs. J.J.C.M. (Hans) Corstjens, directeur Platform Bèta Techniek (PBT)
Prof.dr. J.F.T.M. (José) van Dijck, president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Dr. K.L.L.M. (Karl) Dittrich, voorzitter Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
Drs. J. (Jindra) Divis, directeur SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Drs. J.H. van Drooge, voorzitter Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON)
Mr.drs. P.C.G. (Peter) Glas, oud-voorzitter Unie van Waterschappen
Mr. Th.C. (Thom) de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen 
Ir. G. (Gerard) van Harten, voorzitter Topsector Chemie
Prof.dr. G. (Gerard) ‘t Hooft, Spinozaprijs (1995) en Nobelprijs natuurkunde (1999), Universiteit Utrecht (UU)
Ir. J.J. (Hans) de Jong, voorzitter directie Philips Benelux
Prof.dr.J.H.J.M. (Han) van Krieken, rector magnificus Radboud Universiteit (RU)
Prof.dr. G.J.M. (Gerard) Meijer, voorzitter CvB Radboud Universiteit (RU)
Drs.ir. M.A. (Marc) Mittelmeijer RI, voorzitter CvB Gelderse Onderwijsgroep Quadraam
Prof.dr. K.S.(Konstantin) Novoselov, Nobelprijs natuurkunde (2010), Universiteit van Manchester, Radboud Universiteit (RU)
Mr. J.H. (Hans) Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen
Dhr. P. (Paul) Rosenmöller, voorzitter VO-raad
Dhr. J. (Jon) Sletten MSc., algemeen directeur Yara Sluiskil
Dhr. S. (Sebastiaan) Smit, directeur Jet-Net
Dhr. D. (Doekle) Terpstra, aanjager Techniekpact
Drs. D. (Dimitri) de Vreeze, lid RvB DSM
Drs. J. (Jan) Wagemakers, Bètacoöperatie
Drs. P.M. (Pieter) Waasdorp, directeur Ondernemerschap, Ministerie van Economische Zaken

Bestuur en ambassadeur
Dr. A. (André) Kuipers, astronaut en ambassadeur IJSO 2017
Mw. E. (Erika) Diender-van Dijk MCM., lid CvB Gelderse Onderwijsgroep Quadraam
Prof.dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen, decaan Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, RU, (voorzitter)
Dr. J. (Janneke) Hoekstra MSc., faculteitsdirecteur Techniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Drs. J.H.M. (Hans) de Vries, manager VO Tweede fase, SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Stuurgroep
Dr. T.G. (Tom) Bloemberg, practicumleider, Radboud Universiteit (RU)
Mw. B.B. (Barbara) Evertsen MSc., coördinator PUC, Radboud Universiteit (RU) 
Mw. J.F.M.A. (Hanny) Heitink, projectleider PUC, Radboud Universiteit (RU)
Dr. P.H.H. (Pedro) Hermkens, directeur Instituut Applied Sciences, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Dhr. E.H.M.H. (Emiel) de Kleijn, leerplanontwikkelaar SLO, (directeur/voorzitter)
Prof.dr. R.H.P. (Ronald) Kleiss, directeur PUC, Radboud Universiteit (RU)
Dr. J.W.M. (Jan) Marijnissen, projectmanager PUC, Radboud Universiteit (RU)
Drs. J.A.A.M. (Johan) Razenberg, IJSO Nederland, (plv.directeur/vicevoorzitter)
Drs. H. (Harry) Rogge, senior beleidsmedewerker internationalisering Gelderse Onderwijsgroep Quadraam
Prof.dr. F.P.J.T. (Floris) Rutjes, Instituut voor moleculen en materialen, Radboud Universiteit (RU)
Drs. J. (Jan) Wagemakers, Bètacoöperatie, adviseur 
Dhr. E.P.M. (Eugène) Wijnhoven, uitgever Malmberg

Meld 
uw school 

nu aan!

Aanmelden voor de voorronde
 International Junior Science Olympiad 2017 
email: ijso@slo.nl of raadpleeg: www.ijsonederland.nl 
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Topsector  Water

Op het gebied van waterbeheer en duur-
zaamheid speelt Nederland inter-

nationaal gezien een grote rol. Dat is – ook 
in eigen land- vaak nog niet bekend. Ook is 
niet bekend dat er veel werkgelegenheid is op 
dit innovatieve, technologisch hoogwaardig 
gebied. De Topsector Water presenteert zich 
in dit boekje graag aan het voortgezet onder-
wijs. Hopelijk inspireert dit een aantal jonge 
talenten om later te kiezen voor een studie en 
loopbaan in deze veelzijdige sector.

Water en agrofood
Waterbeheer is een van de grootste uitdagin-
gen voor de landbouw- en voedselsector in 
de 21e eeuw. Wereldwijd is er voor voedsel-
productie steeds minder water per hoofd van 
de bevolking beschikbaar. In 2050 is dat nog 
maar een derde van wat er beschikbaar was 
in 1950. Dat is makkelijk te verklaren, omdat in 

deze periode de wereldbevolking is gegroeid 
van 2,5 miljard naar 9 miljard mensen. Nieuwe 
technologieën moeten daarom het water-
gebruik in de landbouw efficiënter maken en 
tegelijkertijd de opbrengst verhogen. Ook 
vanuit Nederland wordt daar hard aan (mee)
gewerkt. Bijvoorbeeld: 

Slimme sturing voor dadelteelt
De teelt van dadels is van groot belang voor 
de economie van landen in het Midden-Oos-
ten en Noord-Afrika. Gemiddeld gebruikt een 
dadelpalmplantage in de Golfregio per hectare 
20.000 kubieke meter water per jaar. Door 
een combinatie van monitoring (vochtigheid, 
weergegevens), kennis van de samenstelling 
van de bodem, slimme irrigatietechnieken 
en adviezen voor de planten zelf, kan het 
watergebruik met 70% verminderd worden. 
Het Nederlandse  bedrijfsleven 

(‘Agri Gulf’ consortium) heeft een vijf stappen 
aanpak ontwikkeld om deze elementen te 
combineren. Zie ook www.delphy.nl

Kweken van aardappels in zoute grond
Gebieden in de wereld met watertekort, met 
name in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en 
in de Amerika’s, hebben regelmatig te maken 
met verzilting in de grond en brak water. 
Landbouwers zijn vaak gedwongen om brak 
grondwater te gebruiken voor hun teelten. 
Hierdoor neemt de opbrengst en de kwaliteit 
van de oogst af. Als gevolg van deze proble-
men, loopt de voedselproductie grote risico’s. 
De aardappel is de kampioen onder gewassen 
die goed tegen zout water kan, met een hoge 
opbrengst aan voedingswaarde en een laag 
watergebruik. De zoute boerderij in Texel doet 
onderzoek naar zout tolerante teelten van de 
aardappel.  Zie ook: www.saltfarmtexel.com

De link met het voortgezet onderwijs
Bij vakken als biologie leer je hoe je aardappels 
kunt veredelen om de rassen te selecteren 
die beter tegen zout kunnen.  Wiskunde en 
natuurkunde leggen de basis voor de kennis 
waarmee waterstromen gemodelleerd kun-
nen worden. Ook is kennis van deze vakgebie-
den nodig om grond- en luchtvochtigheid te 
kunnen meten met satellieten en sensoren, 
en de data te kunnen vertalen in informatie 
waarmee een landbouwer of een waterschap 
kan sturen. 

Nederlandse watertechnologie en de circu-
laire economie – gebruik minder, gebruik 
opnieuw, recycle en win terug
Nederland als delta van drie grote rivieren, die 
vanuit Europa naar zee stromen. Het water in 
deze rivieren heeft veel steden en industrieën 
gepasseerd. Toch vormen deze rivieren een 
van de bronnen van schoon, chloorvrij drink-
water uit de kraan. Schoon drinkwater is een 
uitdaging in Nederland met 17 miljoen mensen 
en 17 miljoen stuks vee. Nederland meet maar 
41.526 vierkante kilometer maar is een van de 
grootste exporteurs van agrarische produc-
ten in Europa. Dit leidt er toe dat Nederland 
grensverleggende technologie ontwikkelt 
voor de zuivering van water en de productie 
van drinkwater. Wat voorbeelden:
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De bacteriën die in grote tanks bij ons het water 
zuiveren, produceren na het zuiveren de grondstof 
voor biologisch plastic. 

Als innovatiemanager bij het waterschap Brabant-
se Delta werk ik aan het produceren van nuttige 
grondstoffen uit het rioolwater op onze zuivering. 
Op dit moment werk ik samen met hogescholen, 
universiteiten en het bedrijfsleven  aan het maken 
van het bioplastic PHA uit rioolwater. Veel bedrij-
ven zien grote mogelijkheden voor toepassingen 
van deze plastics. 

Hoe ben ik bij dit werk terecht gekomen? Ik ben 
iemand die graag problemen oplost. Toen ik begon 
met studeren, ging het niet goed met de natuur 
en onze leefomgeving. In plaats van activist te 
worden, en te gaan roepen wat er niet goed gaat, 
ben ik milieuhygiëne gaan studeren. Daar heb ik 
kennis opgedaan van microbiologie, proceskunde 
en chemie en heb ik vakken als bestuurskunde en 
voorlichtingskunde gevolgd. Naast techniek heb 
ik geleerd hoe organisaties en mensen werken 
en dat helpt om deze mee te krijgen in nieuwe 
ontwikkelingen en innovaties. 

Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat ik de ruimte 
heb om te experimenteren. Ook kan ik naar con-
gressen gaan, en ben met veel mensen in gesprek. 
Op die manier bouw ik mijn kennis van de biologi-
sche processen in de zuivering op en kom ik meer 
te weten over innovaties die ik kan toepassen. 

De vakken op havo en vwo, zoals natuurkunde en 
biologie, raken niet direct aan infrastructuur. Het 
gaat niet over de riolering of een waterzuivering. 
De leerlingen ontwerpen geen dijk. Ik vind dat 

jongeren in aanraking gebracht moeten wor-
den met de praktijk. Want die praktijk is juist 
zo fascinerend. Daarom is het goed dat we 
als waterschappen deelnemen aan IJSO2017. 
Dan kunnen we jongeren iets laten zien van de 
dagelijkse praktijk. 

Circulair denken, van afvalmaatschappij naar 
hergebruik. Ik hoop dat de generatie die aan 
IJSO2017 mee doet, dat gaat realiseren. En 
waar begint dat dichterbij dan bij je eigen poep 
en pies? ‘Wat doet het waterschap daarmee 
na het doortrekken? Wat ga ik daar later mee 
doen?’ Die verwondering wil ik overbrengen 
op jongeren. 

Etteke Wypkema 
Waterschap Brabantse Delta

Bioplastics 
uit poep 
en pies

Schoon water revoluties
In 2012 werd Nereda geïntroduceerd. Een 
nieuw proces om water te zuiveren zonder 
chemicaliën te gebruiken. Nereda past in 
plaats daarvan unieke eigenschappen van 
de aerobe slibkorrel technologie toe. Op dit 
moment zijn er meer dan dertig van deze 
waterzuiveringsinstallaties in gebruik, of in 
aanbouw op vijf continenten. 

Drinkwaterbedrijf PWN Technologies in Noord 
Holland heeft in 2014 een techniek ontwikkeld 
voor zuivering van drinkwater, gebaseerd op 
Ion uitwisseling (Suspended Ion Exchange-
SIX) en ceramische membraan filtratie 
(CeraMac). De techniek zuivert het water van 
organische koolstofverbindingen, sulfaat, 
nitraat en fosfaat. De drinkwaterproducent 
PUB van Singapore heeft Ceramac membraan 
technologie gekozen voor de upgrade van hun 
waterbehandelingsfabriek Choa Chu Kang, na 
een test periode van 18 maanden.

Van rioolwater naar energie en nutriënten
De waterschappen zien rioolwater niet langer 
als een afvalproduct dat opgeruimd moet 
worden, maar als een bron van hernieuw-
bare energie, grondstoffen en schoon water. 
Acht rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn al 
omgebouwd tot energiefabrieken en voor 
negen nieuwe energiefabrieken zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Fosfaat wordt al 
teruggewonnen op zeven locaties. Zo wordt in 
Amsterdam 12.000.000 kubieke meter biogas 
geproduceerd per jaar. Daar bovenop produ-
ceert de installatie 500 ton struviet per jaar. 
Struviet (fosfaat) is een belangrijke grondstof 
voor kunstmest die steeds schaarser wordt. 

Per persoon produceren we per dag 130 liter 
afvalwater. Via rioolbuizen komt dat water 
op de zuivering, vaak samen met regenwater 
van de straten. Met grote zeven wordt eerst 

het grove afval uit het water gehaald. Het 
water gaat vervolgens naar een grote tank, 
waar kleine deeltjes naar de bodem zinken. 
Een grote veegarm gaat over de bodem van 
de tank en verwijdert deze massa (het be-
zinksel). Daarna gaat het water naar een tank 
waarin het waterschap bepaalde bacteriën 
laat groeien. Die eten de vervuiling in het 
water op. Nadat de bacteriemassa enorm 
gegroeid is, wordt een deel opnieuw gebruikt 
voor een nieuwe zuiveringsronde. Het over-
grote deel van de bacteriemassa wordt uit de 
tank verwijderd en verwerkt. De bacterie-
massa gaat vervolgens naar een droger en 
daarna naar de slibvergisting. Hier ontstaat 
biogas voor de energieproductie. 

De link met het voortgezet onderwijs
De leerlingen die nu vakken als scheikunde 
en biologie volgen, zullen later in hun studie 
of in hun werk kunnen rekenen, modelleren 
en experimenteren met de processen met 
bacteriën en stoffen in de rioolwaterzuivering, 
of bij de productie van drinkwater. 

Per persoon 
produceren we per dag 

130 liter 
afvalwater
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