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Participatief monitoren



Participatief monitoren

Doel samen meten:

• Hoe vergroten we eigen onafhankelijke 
watervoorziening

• Hoe is de situatie nu en door te tijd?  

(verzilting: zoet-zout voorkomen)

– Zowel in de sloot als in de percelen

• (Waar) moeten we maatregelen 

treffen? 

• Wat is het effect van maatregelen?



Het proces: Kijk samen naar de 

zelfde data

• Agrarier(s): inzicht in verzilting sloot en 

werking watersysteem

• Waterschap: meer inzicht in het 

functioneren van het gehele 

watersysteem

• Boer en waterschap: discussie 

gebaseerd op dezelfde informatie, 
wederzijds begrip. Gezamenlijk doel: 

voldoende zoet water

inlaat

uitlaat/
gemaal

hoogfrequent meetpunt 
bijv. waterschap

meetpunt 
gebruiker



Participatief meten:

waar en hoe

Online databank en
automatische verwerking

Externe data

Real time inzicht

Grondwater en EGV
geïntegreerd in peilstok
met telemetrie

Grondwater, EGV en
bodemvochtsensoren 
geïntegreerd in peilstok
met telemetrie



Aqua Mobile - Meten in de sloot

Meten met telefoon (android nodig):

• Start de app

• Koppel de EC-sensor aan de telefoon

• Meting uitvoeren in sloot

• Opslaan en verzenden



AquaMobile (hand metingen)

Waterkwaliteit met een strip test, 

zoals:

En andere ionen met een

striptest



AquaPin - Meten in het perceel

Hoog frequente metingen in het veld (bodem)

• Modulair:

– Verlengingstuk, bodemvocht, EGV (zoutgehalte), (grond)water

• Installatie 

1) Boor een gat, 2) plaats de pin, 3) klaar (het start automatisch)

• AquaPin is intelligent

– GPS locatie cm nauwkeurig + meting tov het maaiveld EN ten 
opzichte van NAP.

waterniveau

EGV (zoutgehalte)

Bodem vocht

data communicatie

Verlengstuk



Alle data wordt centraal 

opgeslagen gecombineerd 

met externe data

Online databank en
automatische verwerking

Externe data

Real time inzicht

Grondwater en EGV
geïntegreerd in peilstok
met telemetrie

Grondwater, EGV en
bodemvochtsensoren 
geïntegreerd in peilstok
met telemetrie



EC T - sensor

(geleidbaarheid, 

maat voor zoutgehalte)

EC T - sensor

(geleidbaarheid, 

maat voor zoutgehalte)

‘real-time’ inzicht van de waterkwaliteit 
Actueel  .  Historisch  .  Voorspellingen

Metingen direct naar
centrale databank (‘cloud’)

Informatie direct (‘real time’)
online beschikbaar

Historisch, actueel en 
voorspellen waterkwaliteit 

Eigen data, data van anderen

en andere databronnen inzien



Voorbeeld: Wat kunnen we 

met de metingen?

Hoe is in detail de zoet-zout situatie:

– Geografisch - we weten het op grote lijnen, maar 

details kunnen heel verschillend zijn

– Door te tijd - we weten de gemiddelde situatie, 

maar in de tijd kan het variëren.



Samenvatting

• Variaties in de tijd en in ruimte

• Gezamenlijk meten leidt tot meer meetreeksen 

èn tot meer metingen

• Metingen maken gezamenlijke maatregelen 

mogelijk, in samenspraak tussen waterschap en 

agrariër:

– inlaat management optimaliseren

– zoetwater toevoer op perceelsniveau

optimaliseren

– Zoetwater vasthouden

– Bronnen van zout opsporen



Vragen?
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