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Kunst

Ervaar het system

Wat doet dat me mij

Wat zijn mijn
mogelijkheden

Onderzoek

Meet het system

Begrijp het systeem

Wat zijn de 
mogelijkheden
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SWEET – SWEAT:
Expeditie E
bij de Kleiplak



Kok et al., SWIM 2010

Onder onze voeten…

…zit ongeveer 20 tot 30 meter zoet water
Westerkeyn



Onder onze voeten…

Westerkeyn

…zit ongeveer 20 tot 30 meter zoet water

1 km naar het zuiden is bijna geen zoet
grondwater

In de duinen van Terschelling is de 
zoetwaterlens tot 90 meter dik

Kok et al., SWIM 2010

SWEET-SWEAT



Zoete watervoorraden

Grondwater is een belangrijke zoetwaterbron!



Zoet en zout

Zoet water nodig voor:

Problemen met zout:

60 km

60 km

landbouw drinkwater industrie

zout zoet



Zoet en zout

Maar ook zout grondwater is ook interessant:

60 km

natuur zilte teelten Drinkwater 
(na ontzilting) 



Zoet-zout grondwater Schouwen Duiveland

zoet

zout

160 meter

zoet

zout

zee duinen polder

FRESHEM Zeeland



EC

Hoe meten we zoet-zout grondwater? 

Met een helikopter!
• Electromagnetische metingen de 

grond in

• Electromagnetisch veld de grond in 
met 6 verschillende frequenties

• Dit veld wordt verstoord in de 
ondergrond

• Het verstoorde veld wordt weer
opgevangen

• Dit verstoorde veld is een maat voor
de geleidbaarheid van de ondergrond
en het grondwater

 klei geleidt beter dan zand
 zout geleidt beter dan zoet



Hoe meten we zoet-zout grondwater? 



Zoete grondwatervoorraden

Zeeland: 1800 km2

Waarvan zonder zoet 
grondwater: 750 km2

En met zoetwaterlens dikker 
dan 15 meter: 400 km2



800 n. Chr.

3850 v. Chr.
Max. overstroomd

gebied

veen

Overstroomde

gebieden

Waar komt het zout vandaan?

zand

zee

zeeduinen

veen

zand

zee

Kaarten van P.Vos COASTAR.nl



1000 n. Chr.

1300 n. Chr.

1700 n. Chr

1900 n. Chr.

Ontwikkeling van het polderlandschap



Niveau zee + 1 meter NAP

http://flood.firetree.net



Zoet en zout

Zoet water nodig voor:

Problemen met zout:

60 km

60 km

landbouw drinkwater industrie

zout zoet



Gebruik van de zoete grondwatervoorraden

Er is veel zoet water in Nederland in de winter: 

• Neerslagoverschot

• Zoet water uit rivieren

Maar deze waterbron is vooral in de herfst en winter beschikbaar
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Gebruik van de zoete grondwatervoorraden

Er is veel zoet water in Nederland in de winter: 

• Neerslagoverschot

• Zoet water uit rivieren

Door de ondergrond als reservoir te gebruiken voor dit
wateroverschot ontstaat jaarrond een grotere voorraad

17 juni 2019



Zoet water ‘drijft’ op zout water
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Drinkwater uit de duinen
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Voor Landbouw

zoet

zout

klei

zand

~15 m

~300 m

Venkel en bloemkool boerderij Lobros

GO-FRESH.info



Kreekrug Infiltratie Systeem

Kreekrug Infiltratie Systeem

zout

zoet

~300 m

GO-FRESH.info



Gebruik van de zout grondwater

17 juni 2019

Zouttolerante gewassen

Meijer potato

Zilte teelt

Drinkwater 
(na ontzilting) 



Brakwaterwinning polders COASTAR

Polder de Noordplas en de Middelburg Tempelpolder in Zuid-Holland
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COASTAR.nl



Brakwaterwinning polders

Van het omhoog komende

brakke grondwater

kan

1.800 miljoen m3/jaar

zoet water gemaakt worden

Totale drinkwatervraag NL is

1.150 miljoen m3/jaar
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Verzilting wereldwijd

Gebieden met zout grondwater in watervoerende pakketen

Case studie verzilting (literatuur)

COASTAR.nl



rivier

zee

Andes

Productie olijfolie

Chili



Singapore: ondergrondse opslag van gezuiverd industriewater
met bestaande infrastructuur



Maleisie: ondergrondse damwand
om water vast te houden
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Kleine eilanden wereldwijd

Seepcat



Reset

Adapt

Evolve



Mijn vertaling
Reset sta stil, denk na, luister, meet en begrijp het systeem voor je gaat handelen

Adapt  pas je aan, aan wat het systeem je te bieden heeft

Evolve …?
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