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Samenvatting
Voor u ligt het rapport ‘Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout’. De
Waddenacademie heeft Deltares gevraagd een overzicht te geven van de huidige kennisbasis
van de zoetwaterbeschikbaarheid in het Waddengebied en tevens de Zuidwestelijke Delta.
In het Nederlandse kustgebied, en in het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta in het
bijzonder, is een groot deel van het grond- en oppervlaktewater brak of zout. Het is niet altijd
mogelijk om voldoende water te leveren van de juiste kwaliteit, op het juiste moment, op de
juiste locatie tegen redelijke prijzen. De watervraag overstijgt zodoende regelmatig het
wateraanbod. Door de steeds hogere eisen die wij Nederlanders stellen aan de
beschikbaarheid van zoet water is de behoefte aan een betrouwbare zoetwatervoorziening het
laatste decennium alleen maar toegenomen. Gebeurtenissen zoals steeds vaker terugkerende
droogtes op de korte termijn en zeespiegelstijging op de lange termijn maken het
zoetwatervraagstuk meer urgent dan ooit. Bovendien is de verwachting dat de zeespiegel ook
ná 2100 door zal blijven stijgen.
Door verschillende partijen wordt in deze regio’s ingezet op meerdere initiatieven om de
zoetwatervoorziening duurzamer en veerkrachtiger te maken, om verzilting tegen te gaan en
het huidige voorzieningenniveau zoet water te kunnen handhaven. De Waddenacademie
constateert dat kennisuitwisseling tussen de regio’s in Nederland en daarbuiten kan worden
verbeterd. Zo worden ervaringen over veldproeven te weinig open gedeeld en bevatten
onderzoeksresultaten soms een geringe wetenschappelijke basis en verdwijnen deze
resultaten in niet goed te traceren grijze literatuur. Onze manier van werken moet efficiënter
als het onze ambitie is om ons nog beter te kunnen positioneren tussen de koplopers uit het
buitenland; daar liggen immers volop kansen.
Deltares is door De Waddenacademie gevraagd om in de vorm van een position paper een
voorstel te doen dat de basis kan vormen voor een breed gedragen traject om te komen tot
een meer (inter)nationale uitwisseling en bundeling van kennis en kunde om daarmee in de
naaste toekomst de internationale positie van Nederland op het gebied van de zoet-zout
grondwaterproblematiek binnen de context van een duurzame en veerkrachtige
zoetwatervoorziening verder te versterken.
In deze position paper wordt het huidige kennisveld besproken en initiatieven betreffende de
zoetwatervoorziening opgesomd. Er worden suggesties gedaan om kennis en kunde efficiënter
uit te wisselen. Door betere kennisuitwisseling kunnen niet alleen innovaties sneller worden
gedeeld en kan de noodzakelijke opschaling nationaal worden versneld, maar kan ook de
internationale concurrentiepositie van Nederland op dit thema worden verbeterd.
Het zal niet altijd mogelijk zijn om voldoende zoet water te kunnen blijven leveren van de juiste
kwaliteit, op het juiste moment in het seizoen, op de juiste locatie in de regio en tegen redelijke
prijzen. De watervraag overstijgt immers nu al regelmatig het wateraanbod. Op weg naar een
duurzame en veerkrachtige (lokale en regionale) zoetwatervoorziening, ook in de toekomst,
zijn zeven componenten te identificeren: 1. urgentie en bewustwording bij waterbeheerders,
beleidsmakers en investeerders; 2. systeembegrip (kennis en data) op orde; 3. inzicht in (het
verschil in) watervraag en -aanbod; 4. betrokkenheid stakeholders / probleemeigenaren; 5.
implementeren en uitvoeren van pilots; 6. afstemmen met beleid & governance; 7. opschaling
en communicatie. Per deelgebied (vaste land Waddengebied, Waddeneilanden, Zuidwestelijke
Delta) is kwalitatief op basis van expert judgement bepaald wat de status is voor elke
component. In de analyse lijkt de Zuidwestelijke Delta het verst op weg te zijn naar een
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duurzame en veerkrachtige zoetwatervoorziening in de toekomst, kort gevolgd door het
deelgebied het vaste land Waddengebied. De Waddeneilanden sluiten de rij.
Suggesties om daarbij de onderlinge communicatie tussen de verschillende regio’s te
verbeteren betreffen: a. samenbrengen van (toegepaste) wetenschappers en mensen uit de
praktijk uit verschillende relevante sub-disciplines, b. Waddenfonds, Deltaprogramma
Zoetwater, NWO en andere subsidieverstrekkers houden elkaar en De Waddenacademie op
de hoogte betreffende relevante onderzoekprogramma’s en de selectie van voorstellen, c.
meta-data van bestaande en afgesloten projecten worden op een centrale website met een
database beheerd; d. kennis wordt op verschillende manieren gecommuniceerd (nieuwsbrief,
sociale media, events, etc.), e. organiseren congressen zoetwaterbeschikbaarheid en geven
van (online) cursussen en webinars, f. technische componenten van de projecten (databases,
toolboxes) worden op een open source sites neergezet en peer-reviewed publicaties zijn openaccess, g. delen van opgedane praktische en wetenschappelijke kennis via guidelines,
richtlijnen, protocollen en best practices, h. kennis om ondergrondse waterbergingstechnieken
robuuster, flexibeler en veerkrachtiger te maken wordt gedeeld.

Gualbert Oude Essink 1 en Vince Kaandorp2
1. Hydrogeoloog Deltares en Universiteit Utrecht, Fysische Geografie
2. Hydrogeoloog Deltares
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1

Aanleiding
Door de steeds hogere eisen die wij, Nederlanders, Europanen, wereldburgers, stellen aan de
beschikbaarheid van zoet water is de behoefte aan een betrouwbare zoetwatervoorziening
voor landbouw, stad, industrie én natuur in de laatste decennia alleen maar toegenomen. Om
onze hoogwaardige levensstijl te kunnen blijven bedienen hebben wij een grote behoefte aan
voldoende zoetwater, op het juiste moment, op de juiste plek, van voldoende kwaliteit en tegen
een goede prijs. Maar in het Nederlandse kustgebied, waar een groot deel van het
(grond)watersysteem brak of zout is, is dit niet altijd eenvoudig te realiseren.
Daar komt bij dat door klimaatverandering de zoetwaterbeschikbaarheid onder druk staat. Te
denken valt aan op de korte termijn steeds vaker terugkerende droogtes (Malakoff et al., 2020;
Van Loon, 2015) en op de lange termijn een zeespiegelstijging (Intergovernmental Panel on
Climate Change, 2021). Daarnaast zijn er andere vraagstukken en activiteiten die beslag
leggen op water, zoals de energietransitie (via bijvoorbeeld open bodemenergie systemen) en
het tegengaan van bodemdaling door onderwaterdrainage en passieve peilstijging (Hunink et
al., 2021). Het zoetwatervraagstuk blijft zodoende een belangrijk thema voor burgers,
organisaties en overheden.
Op weg naar een duurzame en veerkrachtige zoetwatervoorziening moeten we antwoord
hebben op een aantal vragen (Topsector Water, 2015): hoe kunnen we voor de toekomst
watervraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, hoe kunnen we water slimmer opslaan, en
hoe kunnen we water minder en ook efficiënter gebruiken, en zijn er misschien andere bronnen
beschikbaar (brak grondwater, ontzilt zeewater)? Is het mogelijk water van diverse kwaliteiten
te hergebruiken en welke kwaliteit is werkelijk mogelijk en/of bruikbaar voor welke doeleinden?
Het benutten van water voor de diverse maatschappelijke en economische functies vraagt om
keuzes op nationale, regionale en lokale schaal in de verdeling van schaars en schoon water.
Daarbij gaat het om de inrichting van het watersysteem, de mogelijkheden om water vast te
houden, prioriteiten in het gebruik, het voorkomen van overlast en schade. Al met al betreft het
afwegingen die beheersgebieden overstijgen en een cultuuromslag op operationeel,
strategisch, management en bestuurlijk niveau.
De Waddenacademie constateert voor het Nederlandse kustgebied, in het bijzonder in het
Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta, dat veelbelovende initiatieven worden ontplooid en
ontwikkelingen worden opgestart die betrekking hebben op de verziltingsproblematiek en de
zoetwaterbeschikbaarheid. Te denken valt aan het Delta Platform te Zeeland en het
Kenniscentrum in oprichting over landbouw op verzilte bodem (Elzenga et al., 2021). En vanuit
het Zoet Zout Knooppunt 1 worden regelmatig Nederlandstalige webinars georganiseerd
waarbij praktische informatie wordt gedeeld. De Waddenacademie constateert tevens dat:
• kennisuitwisseling tussen beide regio’s en projecten onderling kan worden verbeterd;
kennis opgedaan in projecten blijft beperkt tot een specifiek aspect of één van de twee
regio’s;
• in projecten opgedane kennis vaak wordt gepubliceerd in grijze Nederlandstalige literatuur
(interne rapporten en brochures) maar dat deze kennis nauwelijks zijn weg weet te vinden
in de internationale vakliteratuur. Hierdoor wordt de verworven kennis niet voldoende
verder verspreid en kan het resultaat bovendien niet voldoende wetenschappelijk worden
getoetst en/of gevalideerd door peers;
• de noodzaak van projecten vaak niet voldoende wetenschappelijk wordt onderbouwd en
dat te weinig wordt ingegaan op de wijze waarop en de mate waarin projecten voortbouwen
——————————————
1
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op reeds bestaande kennis, dan wel echt innovatief van aard zijn. Dit leidt niet zelden tot
doublures in onderzoek, waardoor in projecten minder aandacht kan wordt gegeven aan
aspecten als opschaalbaarheid (buiten dezelfde regio), economische haalbaarheid en
juridische inpassing.
Dit leidt er vervolgens toe dat ondanks het feit dat de “BV Nederland” unieke kennis op het
gebied van zoetwatervoorziening aan het opbouwen is, deze kennis niet duurzaam wordt
belegd en het vakgebied gekenmerkt wordt door een bepaalde mate van fragmentatie. Dit
maakt het moeilijk om zowel op nationaal als internationaal niveau een sterkere positie te
verwerven terwijl hier wel volop kansen liggen. Als het echter onze ambitie is om ons
internationaal te kunnen meten met de koplopers uit het buitenland, dan moet onze manier van
werken efficiënter.
Deltares is door De Waddenacademie gevraagd om in de vorm van een position paper een
voorstel te doen dat de basis kan vormen voor een breed gedragen traject om te komen tot
een meer (inter)nationale uitwisseling en bundeling van kennis en kunde om daarmee in de
naaste toekomst de internationale positie van Nederland op het gebied van de zoet-zout
grondwaterproblematiek binnen de context van een duurzame en veerkrachtige
zoetwatervoorziening verder te versterken.
In deze position paper wordt de focus gelegd op de rol van zoet, brak en zout grondwater in
de zoetwatervoorziening voor de Zuidwestelijke Delta maar in het bijzonder het
Waddengebied. Er wordt daarbij ingegaan op zoet-zout grondwater processen voor de huidige
en toekomstige situatie betreffende zoet water. Tegelijk wordt ook breder en verder gekeken,
naar andere delen van Nederland en naar de buitenlandse situatie; dit om uiteindelijk te kunnen
bepalen hoe het onderzoek en kennis over de zoetwatervoorziening in het Waddengebied en
de Zuidwestelijke Delta ervoor staat. Het rapport is opgesteld aan de hand van
literatuuronderzoek en de analyse van meerdere projecten die hebben plaatsgevonden in het
verleden, op dit moment plaatsvinden of in de toekomst zullen worden uitgevoerd (Nationaal
Deltaprogramma Zoetwater, 2021). Er worden tenslotte een aantal concrete voorstellen en
aanbevelingen gedaan om de communicatie tussen projectpartners en tussen de regio’s te
verbeteren, en om bestaande kennis en kunde efficiënter te delen. In deze studie wordt vooral
gekeken naar de zoetwatervoorziening voor de landbouwsector, de grootste vrager van zoet
water.
In deze studie zullen onder andere de volgende vragen worden beantwoorden:
1. Hoe is kennisuitwisseling op het gebied van zoet-zout momenteel geregeld in Nederland?
Wat kan beter?
2. Hoe vindt kennisuitwisseling op het gebied van zoet-zout plaats in andere landen? Wat
kan daarover geleerd worden?
3. Welke acties kunnen genomen worden om de kennisuitwisseling in Nederland op het
gebied van een duurzame en veerkrachtige zoetwatervoorziening in kustgebieden te
vergroten/verbeteren?
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2

Zoet en zout (grond)water

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over de definitie van zoet, brak en zout grondwater
en de effecten van te zout water voor de volksgezondheid en landbouw (zoutschade). Er wordt
uitgelegd welke processen hebben geleid tot de huidige zoet-zout verdeling in het Nederlandse
grondwatersysteem. Bovendien wordt een doorkijk gegeven naar de internationale setting.
Tenslotte wordt geschetst in hoeverre de zoetwaterbeschikbaarheid in de Wadden en de
Zuidwestelijke Delta zal veranderen onder invloed van onder andere een zeespiegelstijging.

2.2

Definities van zoet, brak of zout grondwater
Er bestaan verschillende definities van zoet, brak of zout grondwater. Dit hangt met name af
van de gebruiker; wat een ecoloog brak grondwater vindt kan voor een agrariër nog
‘landbouwkundig zoet’ zijn.
De concentratie opgeloste stoffen is onderverdeeld in negatieve (anionen) en positieve ionen
(kationen). In zeewater worden 11 hoofdcomponenten gevonden, zie Tabel 1a. Het gewicht
van het totaal aantal opgeloste zouten wordt vaak aangeduid met TDS (Total Dissolved Solids),
in bijvoorbeeld gram per liter (g TDS/L). Oceaan water heeft een typische TDS van ongeveer
35 gram per liter zeewater, waarvan meer dan 70% opgelost keukenzout (natriumchloride).
Een andere standaard manier om het zoutgehalte uit te drukken is in milligram chloride per liter
water (mg Cl-/L) of in equivalente delen per miljoen (ppm). De verhouding tussen Cl- over TDS
is onder stabiele normale zeewater omstandigheden gelijk aan ~0.554.
Tabel 1: a. Samenstelling van oceaanwater. De drie componenten met lage concentraties zijn
Strontium (± 8 mg/L), Borium (± 5 mg/L) en Fluoride (± 1 mg/L); b. Classificatie in acht hoofdtypen
zoet, brak en zout grondwater op basis van de chlorideconcentratie (Stuyfzand, 1993).

Een andere, regelmatig gebruikte, classificatie met een focus op drinkwater is gegeven door
Stuyfzand (1993) die het grondwater verdeelt in acht typen op basis van de
chlorideconcentratie (Tabel 1b). In Stuyfzand’s classificatie is water zoet bij een
chlorideconcentratie kleiner dan 150 mg Cl-/L, en zout bij een concentratie groter dan 10000
mg Cl-/L. Ter vergelijking: Noordzeewater heeft een chlorideconcentratie van ongeveer 1600017000 mg Cl-/L, afhankelijk van de locatie langs de kust. In Zeeland wordt gesproken van
‘landbouwkundig zoet’ wanneer de chlorideconcentratie lager is dan 1000 mg Cl -/l, in verband
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met gebruik van het water voor landbouwgewassen zoals aardappelen, uien en tarwe (Oude
Essink et al., 2009).
De Elektrische Geleidbaarheid (ook wel het Elektrisch Geleidingsvermogen genoemd of in het
Engels Electrical Conductivity, met symbool EC) is ook een veel gebruikte eenheid om het
zoutgehalte aan te geven, omdat dit zeer eenvoudig met een EC-meter in het veld is te meten
(Miller et al., 1988). Bij de geleidbaarheid wordt niet alleen chloride gemeten, maar ook de
andere opgelost anionen zoals bicarbonaat, sulfaat en nitraat. De Elektrische Geleidbaarheid
wordt uitgedrukt in verschillende eenheden zoals micro-Siemens/cm (µS/cm) of milliSiemens/cm (mS/cm). De geleidbaarheid is maar liefst 40% hoger bij een temperatuur van 25
graden ten opzichte van 10 graden Celcius. Daarom moet worden gecorrigeerd voor
temperatuur, wat resulteert in de ‘specifieke geleidbaarheid’ (EC25), een grootheid die het
eenduidig vergelijken van de metingen toelaat. In het brak-zoute grondwater bereik is het
chloride het dominante anion en bestaat er een relatief sterk lineaire relatie tussen de
Elektrische Geleidbaarheid en de chlorideconcentratie. Voor EC25 > 2.5 mS/cm kan de
volgende EC25-chloride relatie worden toegepast (voor Tref=25oC):
𝐶𝑙 = 0,36 𝐸𝐶25 − 0,45
waarin de chlorideconcentratie Cl in mg/liter en de specifieke geleidbaarheid EC25 in µS/cm
(afgeleid van 79 grondwateranalyses uit Zeeland; De Louw et al. (2011)). Er zijn verschillende
van dit soort relaties in omloop, voor hogere chlorideconcentraties en Elektrische
Geleidbaarheden zijn de resultaten vergelijkbaar (Figuur 1b), zie ook o.a. Delsman et al.
(2019).

Figuur 1: Relatie tussen chlorideconcentratie en Elektrische Geleidbaarheid voor twee voorbeelden in
Nederland: a. chlorideconcentratie wordt verkregen uit monsters in het laboratorium voor Flevoland,
Midden-Nederland, b. complexere relaties zijn ook mogelijke, over een groter domein en inclusief het
effect van bicarbonaat HCO3- (let op: de horizontale schaal is in een log-schaal) (Goes et al., 2009).

2.3

Gevolgen van zout water

2.3.1

Schade voor de volksgezondheid
Volgens de richtlijnen gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 1996)
kunnen chlorideconcentraties van meer dan ongeveer 250 mg Cl-/L aanleiding geven tot een
waarneembare smaak in water. Deze drempel is wel afhankelijk van de bijbehorende kationen
(natrium, calcium en kalium) en verschilt per persoon. Consumenten kunnen wennen aan
concentraties van meer dan 250 mg Cl-/L. Hoge zoutconcentraties kunnen een laxerend effect
hebben en het menselijk lichaam uitdrogen. Er zijn in de richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie geen gezondheidskundige richtwaarden voorgesteld voor
chloride in drinkwater, terwijl studies aantonen dat een verhoogd zoutgehalte in drinkwater voor
gezondheidsproblemen kan zorgen (zie o.a. Khan et al., 2011; Lassiter, 2021). Zo wordt de
gezondheid van mensen aangetast bij te hoge innames van zout, leidend tot te hoge bloeddruk
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en fatale hart- en vaatziekten (He and MacGregor, 2009). Gelukkig bevat drinkwater in de
meeste landen minder dan 150 mg Cl-/L.
Een ander gevolg van zout in water is dat het de corrosiviteit van water verhoogt, wat betekent
dat het water reageert met de metalen van koppelingen en buizen en daardoor de concentratie
van bijvoorbeeld ijzer, koper en lood in het water verhoogt (Van den Hoven, 1986). Een hoog
gehalte aan (zware) metalen in drinkwater kan ook leiden tot gezondheidsproblemen.
2.3.2

Zoutschade aan gewassen
Oppervlaktewater en grondwater worden gebruikt als waterbron voor irrigatie van akkerland.
De samenstelling van dit water, en vooral het zoutgehalte, bepaalt mede de groei van
gewassen (Ayers and Westcot, 1985; Hassani et al., 2020). Het zoutgehalte van het (bovenste)
grondwater is ook bepalend voor het zoutgehalte van het voor gewassen beschikbare
bodemvocht. Het heeft daarmee effect op het vermogen van gewassen om voorspoedig te
groeien (zie Figuur 2, uit FAO (2021)). Afhankelijk van de concentratie van het bodemwater en
het irrigatiewater kan het gewas zoutstress krijgen en daardoor niet goed groeien, of afsterven.

Figuur 2: Links: effect van zouten op plantengroei, en rechts: factoren die de zoutophoping in de bodem
beïnvloeden (uit: FAO, 2021).

Twee belangrijke factoren die de mate van zoutschade bepalen zijn het zoutgehalte in de
wortelzone én de gevoeligheid van het gewas voor zout. Daarnaast maakt het ook uit hoe het
betreffende gewas wordt blootgesteld aan zout water en op welk moment in het groeiseizoen.
Het verschilt aanzienlijk of het zoute water in het bodemvocht of in het irrigatiewater voorkomt.
Als vuistregel geldt dat de zogenaamde drempelwaarde voor zoutschade in bodemvocht drie
keer hoger ligt dan in irrigatiewater omdat zout irrigatiewater mengt met bodemvocht en
daardoor verdunt (Stuyt et al., 2016; Van Bakel and Stuyt, 2011).
Tabel 2 toont de zouttolerantie van enkele gewassen voor bodemvocht en blootstelling aan
irrigatiewater (Roest et al., 2003). Van Bakel and Stuyt (2011) geven ook informatie over
irrigatiewater voor specifieke gewassen in Nederland, zoals aardbeien (gevoelig), bonen,
erwten en augurken (relatief gevoelig) en bloemkool, wortel, prei, uien, spinazie, radijs (zout
tolerant).
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Tabel 2: Samenvatting zouttolerantie van sommige gewassen: de grens geeft de drempelwaarde
en de gradiënt van de stijging van het percentage gewasschade per verhoging van mg Cl-/L
(Roest et al., 2003).

Er is in het verleden al veel onderzoek verricht naar zouttolerantie van gewassen, maar dit ging
vaak over gebieden met andere gewassen in een ander klimaat (FAO, 2015; Maas, 1996;
Maas and Hoffman, 1977; Rhoades et al., 1992). Voor Nederland geeft momenteel Stuyt et al.
(2016) het meest recente overzicht wat betreft zouttolerantie landbouwgewassen. Er zijn in
deze recente studie van 31 geïdentificeerde gewassen en gewasgroepen
zouttolerantiedrempels voor beregeningswater vastgelegd. De zouttolerantiedrempels variëren
aanzienlijk, zie Tabel 3. Factoren die deze spreiding beïnvloeden zijn (Stuyt et al., 2016): a. de
zoutconcentratie in de wortelzone, b. de bodemkarakteristieken; c. de ontwateringstoestand;
d. de weersomstandigheden; e. de duur van de blootstelling aan zout; f. de plantleeftijd tijdens
de blootstelling aan zout, g. adaptatie van planten aan zoutstress; en h. adaptatie van planten
aan veranderende omgevingsfactoren.
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Tabel 3: Samenvatting grafische weergave van de betrouwbaarheidsintervallen van de
zouttolerantiedrempels (Stuyt et al., 2016).

Wereldwijd wordt het totale landoppervlak dat door ofwel zoutgehalte ofwel sodiciteit2 negatief
wordt beïnvloed geschat op orde één miljard ha (FAO, 2021, 2015; Wicke et al., 2011), hetgeen
bijna 7% van het landoppervlak is. Het grootste deel van dit land heeft een te hoog zout gehalte
(~60%; (Wicke et al., 2011)). Volgens schattingen is ten minste 20% van het geïrrigeerde land
(277 miljoen ha) aangetast door verzilting, met name in Azië en de Verenigde Staten (Pitman
and Läuchli, 2002). Aan de hand van een mondiale analyse schat Russ et al. (2020) in dat bij
een zoutgehalte van het irrigatiewater hoger dan een Elektrische Geleidbaarheid van
EC25=100 mS/m (1000 µS/cm) de afname in gewasopbrengst in de orde 11-13.5% kan zijn.
Tenslotte is de aandacht voor zoutresistente gewassen flink toegenomen. Met name in het
Waddengebied zijn meerdere initiatieven opgestart, zoals op Texel (De Vos et al., 2010), op
Terschelling (Stichting de Zilte Smaak), bij The Salt Doctors (https://www.thesaltdoctors.com/)
of in Zeeland bij Meijer Potato (Saeftinghe zilt, https://www.meijerpotato.com/nl/) of Zeeuws
Zilt te Wolphaartsdijk. Op de International Saline Futures Conference in 2019 te Leeuwarden
(Negacz et al., 2021b) is aangespoord om: a. te bouwen aan de internationale gemeenschap
van zoute landbouwwetenschap en b. te investeren in onderzoek, experimentele centra en
pilots voor voedselproductie onder zoute omstandigheden. Er is immers een directe link tussen
zoute landbouw / zoutresistente gewassen en de Sustainable Development Goals: door beter
gebruik te maken van (potentieel) aangetaste gronden die als gevolg van verzilting onbenut
zijn kan worden bijgedragen aan het terugdringen van armoede, het behoud van (zoet)
watervoorraden, voedselzekerheid en economische groei, inclusief het behoud van
bestaansmiddelen in plattelandsgebieden (Negacz et al., 2021a).
——————————————
2

De term 'sodiciteit' is verbonden met het zoutgehalte, maar heeft het kenmerk van hoge concentraties
van natrium ionen in de oplossing. Sodische bodems hebben een slechte structuur en zijn niet erg
geschikt
voor
plantengroei.
Bron:
https://nl.sawakinome.com/articles/chemistry-sciencenature/difference-between-sodicity-and-salinity.html
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2.4

Zout in het grondwatersysteem
Zoet grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater, landbouw, industrie en natuur. Zo
wordt wereldwijd 38% van het irrigeerbare areaal (~301 miljoen ha) met grondwater geïrrigeerd
(Siebert et al., 2010). In Nederland komt ongeveer 65% van het drinkwater uit grondwater
(Geudens and Grootveld, 2017), terwijl dat in Europa en wereldwijd ongeveer 50% is (Geudens
and Grootveld, 2017; UNESCO, 2015). De aanwezigheid van brak en zout grondwater
bemoeilijkt de exploitatie van het zoete grondwater. Daarnaast bereikt het brakke tot zoute
grondwater in laaggelegen kustgebieden het oppervlak door een opwaartse verticale
grondwaterstroming. Dit leidt tot verzilting van het oppervlaktewater, het ondiepe grondwater
en het bodemwater in de wortelzone (De Louw et al., 2019a; Delsman, 2015). Kennis van de
zoet-zout grondwater verdeling en de processen die deze verdeling beïnvloeden zijn daarom
onontbeerlijk voor een duurzame en veerkrachtige zoetwatervoorziening in het Nederlandse
kustgebied, nu en in de toekomst. In deze sectie wordt kort uitgelegd waar en waarom zout
grondwater aanwezig kan zijn, en hoe het zich manifesteert.

2.4.1

Verziltingsprocessen
Het binnendringen van zout grondwater in het zoete grondwatersysteem in het kustgebied als
gevolg van dichtheidsverschillen is al lang een bekend fenomeen, zie Figuur 3a (Bear and
Dagan, 1964; Bear and Verruijt, 1987; Cooper, 1964; Custodio and Bruggeman, 1987; Glover,
1964; Kohout, 1964). Zout grondwater in een natuurlijk hydrogeologisch systeem (dus zonder
externe spanningen zoals onttrekkingen of peilverlagingen) kan door drukverschillen zoet
grondwater wegdrukken (de welbekende zoutwaterintrusie in watervoerende pakketten). Aan
de andere kant kan zoet grondwater, doordat het lichter is, juist op het zoute grondwater blijven
drijven en een min of meer geïsoleerd zoet grondwatersysteem in stand houden. Zo drijft in
het Nederlandse duingebied zoet grondwater (dichtheid van 1000 kg/m 3) in de vorm van een
zoetwaterlens op zout grondwater (dichtheid van ongeveer 1022 kg/m 3).
Meerdere studies hebben aangetoond dat de overexploitatie van zoet grondwater kan leiden
tot een relatief snelle opkegeling van brak tot zout grondwater onder onttrekkingsputten, zie
Figuur 3a en Figuur 3b (Bear and Dagan, 1964; Custodio, 2002; Dagan and Bear, 1968;
Jakovovic et al., 2016; Werner et al., 2009; Zhou et al., 2005). Onder laaggelegen
kustgebieden vindt een soortgelijk proces plaats: het traag maar gestaag omhoog stromen van
brak tot zout grondwater, zie Figuur 3c (De Louw, 2013; Oude Essink et al., 2010; Van Dam,
1999; Van Dam and Sikkema, 1982). Dit proces lijkt met name in het Nederlandse
polderlandschap nabij de kust voor te komen (Van de Ven, 1993), maar vindt ook plaats in
andere laaggelegen (polder)gebieden zoals in Japan (Segeren et al., 1983). Bij een
toekomstige zeespiegelstijging zullen veel meer kustgebieden in de wereld een soortgelijk
proces meemaken. Dit is een relevante ontwikkeling: er leven op dit moment ongeveer 320
miljoen mensen onder +5m gemiddeld zeeniveau; het oppervlakte van dit gebied is ongeveer
1.5 miljoen km2, ongeveer 36 keer het oppervlakte van Nederland.
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Figuur 3: Verziltingsprocessen in het grondwatersysteem (a-e); (f) betreft verzilting van het
oppervlaktewatersysteem. Blauw is zoet (grond)water, oranje brak (grond)water en rood is zout
(grond)water.

In vele laaggelegen kustgebieden zonder noemenswaardige kustbescherming kan zeewater
tijdens overstromingsevents (zware stormen, tsunami’s, hurricanes / tyfoons / cyclonen) ver
landinwaarts binnendringen via het oppervlaktewatersysteem, en het grondwatersysteem
verzilten via een snel verticale verziltingsproces, zie Figuur 3d (Huizer et al., 2017; Kooi et al.,
2000; Xiao et al., 2019; Yang et al., 2018, 2013; Yu et al., 2016). Ook een zeespiegelstijging
zal waarschijnlijk in meer kustgebieden leiden tot meer frequente overstromingen met als
gevolg het binnendringen van zout water in het grondwatersysteem (Befus et al., 2020;
Storlazzi et al., 2018, 2015; Yu et al., 2010). Een verhoogd zoutgehalte in bodem en water zal
de landbouwproductiviteit (Thorslund et al., 2021) negatief beïnvloeden.
De exacte mate van verzilting van een grondwatersysteem tijdens situaties dat zich zout
grondwater boven zoet grondwater bevind en zoutwatervingers ontstaan (bijv. tijdens
transgressies (Elder, 1967; Kooi et al., 2000; Kooi and Groen, 2001; Simmons et al., 1999;
Wooding et al., 1997a, 1997b) blijkt lastig na te bootsen omdat de snelheid van de verzilting in
de ondergrond moeilijk is te bepalen (Post and Kooi, 2003). Er wordt nog steeds onderzoek
gedaan naar het effect van de geologie (Michael et al., 2016; Yu and Michael, 2019). Met
modellen van 2D-dwarsprofielen die in paleoreconstructies de zoet-zout verdeling nabootsen
zijn wel de eerste stappen gezet (Delsman et al., 2014a; Pham et al., 2019).
In laaggelegen kustgebieden met een permanente opwaartse stroming van zout grondwater
(zoute kwel) wordt de infiltratie van regenwater naar het diepere grondwatersysteem
belemmerd. Veldonderzoek in o.a. Zeeland heeft aangetoond dat regenwaterlenzen in zoute
kwelgebieden erg dun zijn (< 2 m) en zoet grondwater in veel gevallen ontbreekt, zie Figuur 3e
(De Louw et al., 2011a; Velstra et al., 2011). Er is een geleidelijke overgangszone in
zoutgehaltes tussen geïnfiltreerd regenwater en opwaarts stromend zout grondwater.
Tenslotte kan via zoutwaterintrusie in riviersystemen, estuaria, en kanalen (Eslami et al.,
2021a, 2021b; PIANC, 2021; Savenije et al., 2008) het zoutere oppervlaktewater het
onderliggende grondwatersysteem verzilten (Smith and Turner, 2001; Van Baaren et al.,
2015b), zie Figuur 3f. De combinatie van verminderde rivierafvoeren (door onder andere
dammen en reservoirs) en langdurigere droge perioden onder klimaatverandering kan ertoe
leiden dat deze vorm van zoutwaterintrusie vaker voorkomt.
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2.4.2

Nederlandse situatie
Het is mogelijk om voor Nederland verschillende verziltingssituaties te onderscheiden
(Stuurman et al., 2006), zie Tabel 4. Figuur 4 toont de verschillende processen en bijbehorende
bronnen die het grondwatersysteem kunnen verzilten.
Proces

Oorzaak

1. Onomkeerbare menselijke
ingreep (in stijghoogteveld)
uit het verleden

Aanleg polder

2. Onomkeerbare menselijke
ingreep (in chemische
facies) uit het verleden

Een historische activiteit heeft zout
water zodanig verplaatst dat herstel
na stopzetting van de ingreep niet op
kan treden
Maaivelddaling gas- en zoutwinning

3. (Nog) actieve
onomkeerbare menselijke
ingreep
4. (Nog) actieve omkeerbare
menselijke ingreep

Grondwaterstandsverlaging tijdens
afgraving van zand, veen of klei

Maaivelddaling door peilbeleid
Opbarsting
Grondwaterwinning (herstel duurt
echter in de orde van 10 x zo lang
als ontstaan van de verzilting)
Omkering grondwaterstroming

Voorbeeld Nederland
Haarlemmermeerpolder,
Beemster, Purmer,
Wormer, Schermer,
Rijnland Polders tussen
duingebied Zandvoort en
Haarlemmermeerpolder
DSM-Gist in Delft

Barradeel II (Friesland)
Veenweidegebied ZuidHolland
Schiphollijn
Grondwateronttrekkingen
in de Hollandse duinen
Roerdalslenk

IJsselmeer, Hollandsch
Verzilting vanuit afgesloten
Diep
zeearmen, estuaria of rivieren
Slufters
Landinwaarts oprukkende zee door
zeespiegelstijging
(ontstaan slufters)
Nieuwe Waterweg
Landinwaarts oprukkende
zoutwatertong in (infiltrerende) open
rivierarmen
Vecht, Boezem van
7. Combinaties
Verzilting (infiltrerende)
Rijnland
boezemwater door polderuitwatering
of wateraanvoer
Verzilting (infiltrerende) kanalen door Noordzeekanaal, Kanaal
van Gent-Terneuzen
sluislekkage
Andere combinaties
Tabel 4: Classificatie van grondwatersituaties waarbij verzilting in Nederland plaatsvindt (Stuurman et
al., 2006).
5. Historische natuurlijke
oorzaak
6. Actieve (semi-) natuurlijke
oorzaak
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Figuur 4: links: verschillende bronnen en processen van verzilting in de Nederlandse ondergrond
(Stuyfzand and Stuurman, 1995); rechts: verschillende bronnen van zout kunnen verzilting van een
grondwateronttrekkingsput veroorzaken (Prinos, 2013).

In het kustgebied van Nederland is een groot deel van het grondwater brak of zout (De Louw
et al., 2019a), zie Figuur 5 en Figuur 7. Het brak-zoute grondwater bereikt in de laagstgelegen
poldergebieden het oppervlak door zoute kwel en leidt tot verzilting van het oppervlaktewater
(Delsman, 2015), het ondiepe grondwater en het bodemwater in de wortelzone (De Louw et
al., 2011a; Velstra et al., 2011).

Figuur 5: Schematisatie van de zoet-brak-zout grondwater verdeling in de Nederlandse ondergrond
(aangepast van (Dufour (2000)).

Er zijn in laag Nederland drie typen zoete grondwaterlichamen te onderscheiden (Figuur 6) (De
Louw et al., 2019a):
1. Diepe zoetwatervoorkomens in de grotere duingebieden, zoals de duingebieden van
Noord- en Zuid-Holland, Kop van Schouwen-Duiveland en enkele Wadden eilanden. Het
zoete grondwater reikt soms tot een diepte van meer dan 100 m onder NAP (Stuyfzand,
1993).
2. Zoetwaterlenzen onder kreekruggen en de kleinere duingebieden. De diepste
zoetwaterlenzen reiken tot maximaal 30 m onder NAP; veelal aanwezig in Zeeland
(Delsman et al., 2018a; Van Baaren et al., 2018); zie ook de kartering alhier:
https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem.
3. Dunne zoete neerslaglenzen of regenwaterlenzen, maximale dikte orde van enkele
decimeters tot meters (De Louw et al., 2013a, 2011a; Velstra et al., 2011). In de landelijke
gebieden kwelt brak tot zout grondwater omhoog en daarbovenop drijven de zoete
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neerslag- of regenwaterlenzen. De sloten naast de lenzen zijn vaak brak tot zout water.
Zonder deze lenzen is bijv. de landbouw in Zeeland onmogelijk omdat zoet water niet kan
worden aangevoerd. Zelfs op de lage gronden dichtbij de kust zijn regenwaterlenzen
aanwezig alhoewel deze lenzen zeer dun zijn en eerder (licht) brak dan zoet.

Figuur 6: Uit De Louw et al. (2019): Typische zoet-zoutverdeling voor (a) West-Nederland waar zoet
grondwater op brak-zout grondwater wordt aangetroffen en waar wellen via zoutwater opkegeling de
verzilting van de diepe polders domineren; (b) Zeeland waar de recente transgressie (200-1100 AD) de
watervoerende pakketten hebben verzilt en sinds inpoldering zoetwaterlenzen konden groeien onder de
hoger gelegen delen zoals duinen (type 1) en kreekruggen (type 2). In de zoute kwelgebieden worden
zeer dunne (< 2 m) regenwaterlenzen aangetroffen (type 3).

De zoet-zout grondwater verdeling in Figuur 7 laat zien dat naast de Waddeneilanden,
Groningen en Friesland ook Zuid- en Noord-Holland en de Flevopolders te maken hebben met
brak en zout grondwater. De Wadden en Zeeuwse eilanden zijn locaties waar de
zoetwatervoorziening onder grotere druk staat omdat zoet oppervlakte water uit de Rijn, Maas
of Schelde niet kan worden aangevoerd. In deze streken is een robuuste zoete
grondwatervoorziening extra belangrijk voor agrariërs.
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Figuur 7: De 3D zoet-brak-zout verdeling (eenheid chlorideconcentratie is g Cl-/L), zoals verkregen uit het
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (http://www.nhi.nu/nl/), en een vijftal 2D-dwarsprofielen. Bron:
Delsman et al. (2020). Verziltingsvraagstukken spelen in het gehele Nederlandse kustgebied.

Relatie met het oppervlaktewatersysteem in het kustgebied
Verzilting van het oppervlaktewater in de Nederlandse polders in het kustgebied vind plaats op
verschillende manieren, zie Figuur 8 (De Louw et al., 2010; Delsman, 2015; Delsman et al.,
2013). Een belangrijk bijdrage aan deze verzilting wordt geleverd door zogenaamde zoute
wellen. Wellen zijn pijpvormige gaten in de Holocene deklaag waardoor water en soms ook
zand vanuit het eerste watervoerend pakket met grote snelheid naar het oppervlak stroomt (De
Louw et al., 2013b, 2010; Goudriaan et al., 2011).
Voor Polder de Noordplas vindt meer dan 60% van de zoutbelasting plaats via zoute wellen
(De Louw et al., 2011b) en voor in elk geval de zuidoosthoek van de Haarlemmerpolder zelfs
meer dan 80% (Delsman et al., 2013). De dominante bijdrage van zoute wellen aan de
verzilting komt doordat de wellen veel zouter zijn dan de ondiepe diffuse kwel als gevolg van
opkegeling van zout grondwater uit diepere zoutere geologische lagen. Door de zeer lokale,
geconcentreerde vorm van kwel met hoge snelheden voeren ze dieper en daardoor zouter
grondwater af dan diffuse kwelsystemen.
Om dit zoutere oppervlaktewater te verwijderen uit het poldersysteem, moet het worden
doorgespoeld. Onder doorspoelen wordt verstaan het in een waterstelsel inlaten van een
hoeveelheid water om de waterkwaliteit in dat waterstelsel te verbeteren, waarna eenzelfde
hoeveelheid water weer actief uit het waterstelsel wordt gelaten (Delsman and Kramer, 2017).
Doorspoelen heeft als specifiek doel de waterkwaliteit te verbeteren, of het nu gaat om
verlaging
van
chlorideconcentraties,
vermindering
van
stankoverlast
of
de
blauwalgproblematiek. Tenslotte is doorspoelen een actieve handeling: water wordt het
waterstelsel in- en uitgelaten (stroming van een beek is geen doorspoelen)

Figuur 8: Schematisatie van de hydrogeologie en water- en zoutstromen in een laag poldergebied.
Opwaartse grondwaterstroming (kwel) vanuit de ondergrond kan worden onderverdeeld in drie
verschillende typen: diffuse kwel, kwel vanuit paleo geulen en zoute wellen.
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Figuur 9 laat zien waar in laag Nederland brak tot zout grondwater het oppervlaktewatersysteem mogelijk kan verzilten. Op de Waddeneilanden, de meeste delen van Zeeland,
het noordoosten van de Kop van Noord-Holland, en Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland
wordt het oppervlaktewatersysteem bedreigd door verzilting vanuit de ondergrond en is
doorspoelen van het oppervlaktewatersysteem met zoet water nodig om het huidige
voorzieningenniveau te kunnen handhaven.

Figuur 9: links: de diepte (in meter beneden maaiveld) van het brak-zoute grondwater (grens Cl = 1000
mg/l); rechts: totale doorspoeling (mm) zoals opgenomen in het Landelijk Hydrologisch Model 4.0,
gebaseerd op inventarisaties bij waterbeheerders (Hunink et al., 2019).

Paleoreconstructie van de zoet-zout verdeling
Regionale verschillen in de mate van verzilting zijn te herleiden tot de hydrogeografische
omstandigheden van het landschap uit het verre verleden, vele duizenden jaren terug. In Vos
(2015) is op fraaie wijze geïllustreerd hoe de lange termijn landschapsevolutie van Nederland
tijdens het Holoceen is verlopen. Het zoute grondwater in de ondiepe ondergrond van het
Nederlandse kustgebied is hoofdzakelijk afkomstig van transgressies gedurende het
Holoceen. De laatste 15 jaar is duidelijk geworden dat de lange termijn landschapsevolutie een
belangrijke randvoorwaarde is voor de zoet-brak zout grondwater verdeling in de ondergrond
van Nederland (Boukes et al., 2017; De Louw et al., 2019a; Delsman et al., 2014a; Post, 2004;
Vermulst and Van der Linde, 2020).
Figuur 10e laat de diepte zien van het brak-zoute grondwater in Nederland. Het zoute
grondwater in de ondergrond van het Nederlandse kustgebied is afkomstig van transgressies
gedurende het Holoceen (De Louw et al., 2019a; Post, 2004). Dit waren perioden waarin de
zee aan invloed won en de kustlijn zich landinwaarts verplaatste. Tijdens deze transgressies
kon het zeewater door dichtheidsstroming relatief snel de onderliggende watervoerende
pakketten infiltreren. Post and Kooi (2003) lieten met conceptuele modellen zien dat door dit
proces van ‘dichtheidsafhankelijke vrije convectie’ 100 meter dikke watervoerende pakketten
met zoet grondwater binnen twee eeuwen kunnen verzilten. Op geologische tijdschaal is dit
relatief (zeer) snel.
Figuur 10a-d toont de paleogeografische ontwikkeling van Nederland in vier fasen (Vos, 2015).
De maximale transgressie vond omstreeks 6000 jaar geleden plaats. De verbreiding van deze
maximale transgressie komt goed overeen met het gebied waar het brak-zoute grondwater
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binnen 100 m diepte wordt aangetroffen (vergelijk Figuur 10a met Figuur 10e). Kort daarna
ontstonden er strandwallen (duinen) die het kustgebied van West-Nederland beschermden
tegen de zee, en waarachter veen kon groeien onder de invloed van neerslag. Vanaf dat
moment hebben in West-Nederland geen transgressies meer plaatsgevonden en kon in dit
gebied zoet regen- en rivierwater de bodem infiltreren. Daarom wordt in West-Nederland het
brak-zoute grondwater over het algemeen veel dieper gevonden dan in Zeeland en NoordNederland (vergelijk Figuur 10b met Figuur 10e).

Figuur 10: De paleogeografische ontwikkeling van Nederland in vier fases (Vos, 2015): (a) 3850 B.C.; (b)
2750 B.C.; (c) 100 A.D.; (d) 800 A.D.; en (e) de diepte (in meter beneden maaiveld) van het brak-zoute
grondwater (grens Cl = 1000 mg/l) afkomstig uit het Holoceen.

Deze laatstgenoemde gebieden hebben tot recent, 800 tot 1100 AD, onder invloed gestaan
van de zee. Rond het begin van de jaartelling was Zeeland tijdelijk bedekt met veen maar door
onder andere het afgraven voor turf- en zoutwinning en ontwatering door de Romeinen kreeg
de zee weer vrij spel tijdens stormvloeden. Het veen erodeerde en Zeeland, met uitzondering
van het zuidelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen, stond weer onder invloed van de zee. Dit
duurde meer dan enkele eeuwen waardoor de bovenste watervoerende pakketten weer zout
werden. Zeer slecht doorlatende kleilagen, zoals die van de Boomse klei (Rupel Formatie),
belemmerden diepere infiltratie van zout water waardoor daaronder vaak pre-Holoceen zoet
grondwater wordt aangetroffen.
Voordat de recente transgressiegebieden Zeeland, Goeree-Overflakkee en Noord-Nederland
werden ingepolderd (vanaf ongeveer 1100-1300 AD) stonden ze een flink aantal eeuwen onder
invloed van de zee, zie Figuur 11 (Pierik et al., 2017; Vos and Knol, 2015). Hierdoor werd, met
uitzondering van de boven het zeewater uitstekende duinen (bijv. Kop van Schouwen en
enkele Waddeneilanden), het zoete grondwater in onderliggende watervoerende pakketten
vervangen door zout water. De gebieden worden gekenmerkt door het zeer ondiep (< 5 -mv)
voorkomen van brak-zout grondwater (vergelijk Figuur 10d met Figuur 10e) en zie ook de zoetzout kartering met behulp van airborne ElektroMagnetische (EM) technieken in noordwest
Friesland (Faneca Sànchez et al., 2012) en Zeeland (Delsman et al., 2018a; Van Baaren et
al., 2018). Pas na inpoldering ontstond ruimte voor neerslagwater om in de bodem te infiltreren
waardoor beperkt zoet grondwater in de ondergrond van met name kreekruggen werd
opgeslagen.
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Figuur 11: Met GIS gegenereerde kustontwikkeling sinds 600 voor Christus (Pierik et al., 2016).

De karakteristieke zoet-zout verdeling van West-Nederland maar ook het Waddengebied is
grotendeels bepaald door transgressies tot 3800 BC (infiltratie van zout water) en de
veenvorming die daarop volgde (leidend tot infiltratie van zoetwater) (De Louw et al., 2019a).
Vervolgens drukte de mens vanaf de 15 e eeuw een stempel op de zoet-zoutverdeling. Door de
ontwatering van veen- en kleigebieden, veenexploitatie en het droogmaken van meren en
plassen zoals Haarlemmermeer, Zuidplas, Beemster, Wormer, Schermer en Purmer (Schultz,
1992; Van de Ven, 1993), veranderde de grondwaterstroming van zeewaarts naar de richting
van de diepe polders, die gemiddeld vier tot zes meter onder zeeniveau kwamen te liggen. Het
aanwezige zoete grondwater (dat bovenop het zoute water lag) begon langzaam naar het
oppervlak te stromen. Sinds de ontwatering van het veen en zeker sinds het ontstaan van de
diepe droogmakerijen stroomt het brak-zoute transgressiewater weer terug omhoog naar het
oppervlak, met zoute kwel in de polders tot gevolg. Dit proces gaat zeer langzaam en de zoetzoutverdeling is nog lang niet in evenwicht met de nieuwe randvoorwaarden; het
grondwatersysteem heeft een duidelijk langetermijngeheugen. Met verloop van tijd bereikt
steeds ouder, dieper en daardoor zouter grondwater het oppervlaktewater. Dit proces zal de
komende eeuwen nog gewoon doorgaan en wordt ‘autonome verzilting’ genoemd.
Er zijn modelstudies uitgevoerd Delsman et al. (2014) hebben deze ontwikkeling voor een 2Ddwarsprofiel loodrecht op de kustlijn, door de Haarlemmermeerpolder en Horstermeer, met een
dichtheidsafhankelijk grondwatermodel (SEAWAT) nagebootst. Voor de provincie Friesland is
een reconstructie van de zoet-zout verdeling uitgevoerd aan de hand van drie-dimensionale
numerieke modellen (Vermulst and Van der Linde, 2020). Er is daarbij gekeken naar de
effecten, zowel in het verre verleden als de verre toekomst, van peilbeheer en ontwatering,
inpolderingen en landaanwinning, en klimaatverandering en zeespiegelstijging op het
grondwatersysteem van de Provincie Friesland.
Gegeven bovenstaande analyses kan het volgende worden geconcludeerd:
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1. De lange termijn landschapsevolutie is een belangrijke randvoorwaarde om mee te nemen
in de analyse van de oorsprong van zoet, brak en zout grondwater in de kustzone.
2. Het verleden heeft nog steeds invloed op de verdeling van zoet-brak-zout grondwater,
mede omdat zout transport en grondwaterstroming een traag proces is.
3. Peilverlagingen in het verleden hebben grondwaterstromingen richting het binnenland
veroorzaakt (Figuur 12).
4. De zoet-zout verdeling kan op korte afstand sterk variëren. Dit blijkt zowel in het veld (De
Louw et al., 2011a) als in conceptuele analyses (Prinos, 2013; Stuyfzand and Stuurman,
1995), zie Figuur 4.

Figuur 12: Schets van de continue daling van het maaiveld en stijging van de zeespiegel gedurende de
afgelopen 1000 jaar (Van de Ven, 1993). Lag 1000 jaar geleden het maaiveld nog gemiddeld 2.5 m
boven het zeeniveau, momenteel ligt het land gemiddeld 2.5 m onder het zeeniveau; dit betekent in het
kustgebied zoutwater intrusie en door overdruk in het diepere grondwatersysteem opwaartse stroming
van zout kwelwater in de lagere polders .

2.4.3

Zoet-zout problematiek in internationaal kader
Veel kustgebieden in de wereld, vooral laaggelegen deltagebieden, herbergen een groot aantal
mensen (Coleman and Hub, 2007). Eeuwenlang voelen mensen zich aangetrokken tot deze
gebieden vanwege een overvloed aan voedsel en de mogelijkheid voor vele economische
activiteiten. Door de toenemende bevolking, productiviteit op landbouwgronden en
economische activiteiten wordt in deze kustgebieden het tekort aan zoet grondwater voor
huishoudelijke, agrarische en industriële doeleinden groter (Giosan et al., 2014; Renaud et al.,
2013; Syvitski et al., 2009; Tessler et al., 2015).
Verzilting van grondwatersystemen onder invloed van natuurlijke en antropogene processen
vindt plaats over de gehele wereld en niet alleen in kustgebieden, zie Figuur 13. In meerdere
studies zijn overzichten per continent gegeven, zoals voor Noord-Amerika (Barlow, 2003;
Barlow and Reichard, 2010), Zuid-Amerika (Bocanegra et al., 2010), Europa (Custodio, 2010)
en Australië (Morgan and Werner, 2015), en tot op zekere hoogte in Azië (Davis et al., 2013)
en eilanden in met name de Stille Oceaan (Karnauskas et al., 2016; Weigelt et al., 2013).

26 van 126

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

Figuur 13: Globaal overzicht van het voorkomen en ontstaan van zout grondwater (Bron: Van Weert et
al., 2009). De kaart laat zien dat er wereldwijd veel gebieden zijn waar in potentie problemen met zoetzout grondwater plaatsvinden.

Figuur 14 toont een database waarin meer dan 1400 case studies waar zoet-zout grondwater
een probleem is zijn samengebracht; het is een mondiaal probleem.

Figuur 14: Database met case studies waar verzilting van het grondwatersysteem een onderdeel van de
problematiek is rondom de zoetwaterbeschikbaarheid (Post et al., 2018). Bron data: Oude Essink), link.

Al vanaf 1957 hebben Cooper, Kohout, Henry en Glover, wetenschappers van de U.S.
Geological Survey, de circulatie van zeewater in de ondergrond en de positie van het zout
grondwater in het watervoerend pakket van Biscayne nabij Miami, Verenigde Staten,
onderzocht (Figuur 15). In het rapport U.S. Geological Water-Supply report 1613-C (Cooper et
al., 1964) hebben de bovengenoemde auteurs enkele korte papers gepubliceerd over het effect
van menging op de zoet-zout verdeling en de stroming van zoet en zout grondwater in de
ondergrond.
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Figuur 15: Doorsnede door het Cutler-gebied, nabij Miami (het zuidoosten van Florida), Verenigde
Staten , met metingen die de mengzone tussen zoet, brak en zout grondwater aangeven (Cooper,
1964).

Ook internationaal is onderzoek naar het effect van paleogeografische ontwikkelingen op de
zoet-zout verdeling in het kustgebied (zowel onshore als offshore) geen nieuw
wetenschappelijk onderzoeksveld. Het kwantificeren van het verziltingsproces door
transgressies vond echter lange tijd plaats aan de hand van conceptuele modellen (Kooi et al.,
2000; Kooi and Groen, 2003, 2001); dit omdat het simuleren van deze verziltingprocessen
complex is. Het modelleren daarvan in 3D komt nog steeds niet vaak voor (Gossel et al., 2010
(Noord-oost Afrika); Meyer et al., 2019 (Denemarken); Van Engelen et al., 2021, 2019 (Nijl
delta, globaal)). Gebieden die met behulp van o.a. 2D-dwarsprofiel modellen zijn bestudeerd
zijn enkele Europese kustgebieden (Edmunds, 2001), de Mekong en Red River delta’s (Larsen
et al., 2017; Pham et al., 2019; Tran et al., 2012; Weerasekera, 2017), de Chao Phraya delta,
Thailand (Manz, 2018), Verenigde Staten (Cohen et al., 2010; Meisler et al., 1984), Suriname
(Groen et al., 2000), Spanje (Vallejos et al., 2018), Bangladesh (Worland et al., 2015), de
Ayeyarwaddy delta, Myanmar (Goofers, 2020), en zelfs globaal (Zamrsky et al., 2020) (Figuur
16).

Figuur 16: Een selectie van 2D-dwarsprofiel modellen langs de wereldkust, globaal (profielen verzameld
uit Zamrsky et al., 2020).

In het laatste werk van (Van Engelen et al., 2021) zijn met behulp van 3D dichtheidsafhankelijke
grondwaterstromingsmodellen meerdere delta’s in een conceptuele vorm doorgerekend op het
nationale rekencluster Cartesius. Doel was onder andere om te bepalen hoe groot de huidige
zoete grondwatervoorraden zijn en in hoeverre ze uitgeput raken. Deze studie toont aan dat
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de samenstelling van goed doorlatende watervoerende pakketten en slecht doorlatende
weerstandslagen erg belangrijk is voor de hoeveelheid zoet grondwater in delta’s. Verder bleek
uit de analyse dat verblijftijden van (zout) grondwater in delta’s enorm kunnen zijn, in de orde
van tienduizenden jaren als het over diepe grondwatersystemen gaat; dit bleek in een analyse
van Pham et al. (2019).

2.5

Toekomstverwachtingen zoetwaterbeschikbaarheid Nederland
In de toekomst zullen verschillende aspecten de zoetwaterbeschikbaarheid in het kustgebied
beïnvloeden. Denk daarbij aan klimaatverandering (zeespiegelstijging, drogere zomers en
langere droogteperioden, zomerse hoosbuien (KNMI, 2021)), veranderingen in watervraag en
-aanbod en verandering in landgebruik. Nationaal staan momenteel de effecten van
zeespiegelstijging volop in de belangstelling (Haasnoot et al., 2018). In een verkenning
(Haasnoot et al., 2019) is een eerste inventarisatie uitgevoerd van bestaande ideeën over en
aandachtspunten voor mogelijke oplossingsrichtingen voor een scenario met een snelle
zeespiegelstijging (Figuur 17).
.

Figuur 17: Vier strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging (Haasnoot et al.,
2019, 2018).

Ook zonder zeespiegelstijging is in de toekomst sprake van verzilting via het grondwater en
afname van de zoetwaterbeschikbaarheid als gevolg van natuurlijke processen en
antropogene activiteiten (samen autonome ontwikkelingen te noemen), die al vele eeuwen
gaande zijn. Inpoldering, bodemdaling en grondwateronttrekkingen zorgen dat zout
grondwater uit de diepe ondergrond met de tijd langzaam naar de ondiepe ondergrond stroomt.
Door klimaatverandering waaronder de toekomstige stijging van de zeespiegel
bodemdaling zal de zoute kwel toenemen en de beschikbaarheid van zoet grondoppervlaktewater afnemen (Haasnoot et al., 2018). Kennis van de zoet-zoutverdeling en
processen die deze verdeling beïnvloeden zijn onontbeerlijk voor een duurzame
veerkrachtige zoetwatervoorziening in het Nederlandse kustgebied, nu en in de toekomst.
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Het grondwatersysteem in het laaggelegen Nederlandse kustgebied zal bij een (extreme)
zeespiegelstijging in grote lijnen als volgt fysiek reageren (Figuur 18):
• toename van de stijghoogte in het watervoerend pakket; op enkele locaties kan daarbij
de Holocene deklaag mogelijk opbarsten,
• toename van de kwelflux, alsmede omslag van infiltratie naar kwel in enkele gebieden,
• toename van de zoutbelasting in het oppervlaktewater (als er sprake is van een zoute
ondergrond),
• de zoetwaterlens zal omhoog bewegen en/of verkleinen als het maaiveld te laag is,
• verandering in de zoet-zout verdeling (zoutwaterintrusie, afname zoetwatervoorraden),
o.a. door een verandering in de grondwaterstroming (grootte en richting).
Als de zoutvracht in polders toeneemt, kan dit gevolgen hebben voor de zoetwatervraag om
polders door te spoelen; de mate waarin hangt af van de water- en zoutbalans en op te geven
streef-chlorideconcentraties. De zoetwatervraag om de huidige streef-chlorideconcentraties
via doorspoeling in stand te houden kan flink oplopen (Delsman et al., 2014b).

Figuur 18: Schematisatie van de effecten van een zeespiegelstijging voor he Nederlandse kustgebied:
links de huidige situatie en rechts toekomstige situatie. Zoetwaterlenzen worden kleiner, terwijl zout
grondwater in laaggelegen poldergebieden omhoog stroomt (‘zoute kwel’). Op regionale schaal vindt
zoutwaterintrusie plaats omdat het gemiddeld polderpeil lager ligt dan het gemiddeld zeeniveau.

De mate van verzilting van het grondwatersysteem hangt sterk af van de samenstelling van de
ondergrond. Belangrijke parameters daarbij zijn de dikte en de hydraulische doorlatendheid
van de watervoerende pakketten, en de hydraulische weerstand van de Holocene deklaag
(Oude Essink, 2007).
Belangrijk is te realiseren dat de effecten van een zeespiegelstijging niet bij de kustlijn
ophouden. Via de ondergrond kan het effect van een zeespiegelstijging vele kilometers vanaf
de kustlijn binnendringen, met gevolgen voor de zoetwatervoorziening, stabiliteit van de bodem
en grondwateroverlast in stedelijk gebied. Er zijn eigenlijk twee type processen die kunnen
optreden:
1. een snel proces via drukverdeling dat bij wijze van spreken per direct de zeespiegelstijging
volgt; hierbij moet worden gedacht aan de toename van de kwel en de daaraan gelieerde
zoutbelasting, en de verandering in stijghoogte en grondwatersnelheid.
2. een traag proces via waterstroming waarbij het grondwatersysteem zich gaandeweg op
een termijn van tientallen jaren aanpast aan de dan geldende zeespiegelstijging. Dit betreft
traag zout transport in de bodem dat de toename aan zoutbelasting en verandering in
volumes zoete grondwatervoorraden beïnvloed. De facto loopt de verandering van de zoetzout verdeling altijd achter bij de hydrologische stand van zaken die op dat moment geldt.
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Bijkomend gevolg van de verzilting is dat laaggelegen polders door de extra zoute kwel meer
moeten worden doorgespoeld met zoet oppervlaktewater om negatieve consequenties van te
hoge zoutconcentraties voor de landbouw tegen te gaan. Dit is een significant onderdeel van
de totale zoetwatervraag van het landelijk gebied aan het hoofdwatersysteem.
Voor wat betreft de effecten van een zeespiegelstijging (en bodemdaling en een veranderend
neerslagpatroon) op het Nederlandse grondwatersysteem zijn meerdere studies uitgevoerd:
voor geheel Nederland (Haasnoot et al., 2020, 2018; Kwadijk et al., 2007; Oude Essink, 2007,
1996; Oude Essink and Van Baaren, 2009), Zuid-Holland (Oude Essink et al., 2010), Zeeland
(Van Baaren et al., 2016) en het Waddengebied (Faneca Sànchez et al., 2012; Pauw et al.,
2012).
Recent (2021) zijn voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging modelberekeningen
uitgevoerd met het Landelijk Hydrologisch Modelinstrumentarium (module zoet-zout
grondwater) om de effecten van versnelde zeespiegelstijging en bodemdaling op
zoutindringing en de zoetwatervraag en het grondwater systeem in te kunnen schatten onder
een beleidsarm scenario (Delsman et al., 2020). Voorlopige resultaten zijn: a. dat in het
grondwater systeem het effect van een zeespiegelstijging merkbaar is tot zo’n 10 km van
kustlijn en open wateren; b. dat de kweldruk toe neemt maar niet alarmerend, c. dat de
zoutbelasting toe neemt, ook in ‘nieuwe’ gebieden, d. dat de doorspoelbehoefte bij gelijk
beheer sterk toe neemt en e. dat het risico van verzilting van de wortelzone neemt toe.
In de 2018 studie (Haasnoot et al., 2018) is gerekend met scenario’s van extreme
zeespiegelstijging (Figuur 19a) gebaseerd op Deconto and Pollard (2016). De meest recente
projecties van het KNMI vallen overigens lager uit (KNMI, 2021), zie Figuur 19b. Van den Hurk
and Geertsema (2020) hebben de huidige en toekomstige zeespiegelstijging langs de
Nederlandse kust en de Waddenzee op een rij gezet. In de Verenigde Staten worden overigens
vergelijkbare projecties gehanteerd (Sweet et al., 2017). Uit de eerste verkenningen blijkt dat
bij een zeespiegelstijging van meer dan 1 m (vanaf 2070 à 2100) de watervraag aan het
IJsselmeer significant toeneemt (mogelijk zelfs een verdubbeling) door een toename van de
doorspoelbehoefte tegen verzilting via het grondwater. Daarbij wordt aangenomen dat de
landbouw vergelijkbare zouttolerantie en daar aangekoppelde zoetwaterbehoefte blijft houden.
Zeespiegelstijging wordt steeds meer de dominante factor ten opzichte van de autonome
verziltingsontwikkelingen.

Figuur 19: a. links: in (Haasnoot et al., 2018) gebruikte zeespiegelscenario’s volgens KNMI’14
(Deltascenario’s, (Klein Tank et al., 2014)) en de projecties van (Le Bars et al., 2017) (RCP4.5 en
RCP8.5); b. rechts: zeespiegel aan de Nederlandse kust zoals waargenomen en volgens de nieuwe,
indicatieve zeespiegelprojecties (KNMI, 2021).
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2.5.1

Toekomstige situatie Waddengebied
Het grondwater in het Waddengebied wordt gebruikt voor de drinkwater- en
industriewatervoorziening, landbouw én natuur. Elke vorm van gebruik stelt specifieke eisen
aan de winbare hoeveelheid en chemische samenstelling van het water (Geudens and
Grootveld, 2017; Vermulst and Van der Linde, 2020). Daarnaast neemt de druk op het
beschikbare grondwater toe omdat de vraag naar grondwater toeneemt voor functies zoals de
energietransitie (o.a. in de vorm van meer open bodem energie systemen OBES).
Waddeneilanden
Onder de duinen van de Waddeneilanden bevindt zich zoet grondwater in de zoetwaterlenzen.
Dit grondwater wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening. De zoetwaterbeschikbaarheid op
de Waddeneilanden zal in toenemende mate onder druk komen te staan als gevolg van
zeespiegelstijging (Figuur 20), (autonome) verzilting (meer zoute kwel in de poldergebieden)
en afname van het volume zoet grondwater in zoetwaterlenzen tijdens drogere zomers
(Deltares, 2021a; Pauw et al., 2012). Figuur 21 toont de invloedssfeer van één meter
zeespiegelstijging; te zien is dat de Waddeneilanden bijna volledig vallen binnen deze
invloedssfeer.

Figuur 20: Schematisaties van manieren waarop een zoetwaterlens zich kan ontwikkelen onder invloed
van een zeespiegelstijging. Van belang is het maaiveld in het duingebied. In principe kan een
zoetwaterlens meebewegen met een zeespiegelstijging (boven), tenzij het maaiveld zodanig laag is dat
de zoet grondwater uit de zoetwaterlens gaat draineren en niet meedoet om het volume op peil te houden
(midden). Soms kan een zoetwaterlens in een ondiep grondwatersysteem het achterland beschermen
tegen verzilting. Onder bepaalde condities kan de lens de ondoorlatende basis ‘loslaten’ en kan het
achterland verzilten door middel van laterale zoutwater intrusie (onder).
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Figuur 21: Zone van invloed van één meter zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in het
Waddengebied (Deltares, 2021a); beeld op basis van modelberekening met het Landelijk Hydrologisch
Modelinstrumentarium, module zoet-zout (Delsman et al., 2020).

Vaste land Waddengebied
Ook op het vaste land in de kustzone zal de zoetwatervoorziening afnemen door een
toenemende verzilting van het grondwatersysteem als gevolg van bodemdaling (zie Figuur 22
en Stouthamer et al. (2020)), zeespiegelstijging, autonome processen en door uitwisseling via
de Afsluitdijk richting het IJsselmeer (Faneca Sànchez et al., 2012; Pauw et al., 2012; Vermulst
and Van der Linde, 2020). De mate van verzilting is nog niet eenduidig te bepalen. Zo heeft
het Friese veenweidegebied door zijn lage ligging en diepe polderpeilen een regionale
uitstraling. De verzilting betreft in eerste instantie met name het diepe grondwatersysteem in
het zeekleigebied dat al redelijk brak tot zout is. Het is nog onduidelijk in welke mate, en hoe
snel ook het ondiepe zoetere grondwatersysteem met bijbehorende regenwaterlenzen wordt
beïnvloedt(Oude Essink, 2021). De vraag naar zoet water voor doorspoelen van de polder- en
veenweidegebieden wordt waarschijnlijk groter (Delsman, 2015; Haasnoot et al., 2018).
Zoetwatertekorten kunnen mogelijk nog groter worden als klimaatverandering ook aanleiding
geeft tot drogere zomers en lagere rivierafvoeren. Bovendien zal in bijvoorbeeld de Friese regio
veel zoet water nodig zijn om bodemdaling tegen te gaan wanneer maatregelen als
onderwaterdrainage3 en passieve peilstijging worden toegepast (Hunink et al., 2021;
Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân, 2021). In combinatie met hogere temperaturen zal de
zoetwaterbehoefte van landbouw en natuur en de vraag naar inlaatwater vanuit het IJsselmeer
toenemen.

——————————————
3

Doel van onderwaterdrainage in veenweidegebieden is om tijdens de zomer via infiltratie van
oppervlaktewater een hogere grondwaterstand te realiseren.
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Figuur 22: Voorspelling van de mate van bodemdaling voor de komende decennia, inclusief
zoutwinning en gaswinning (Stouthamer et al., 2020).

2.5.2

Zuidwestelijke Delta
De invloed van de effecten van klimaatverandering (zeespiegelstijging en verandering in
neerslag- en verdampingspartroon) op zoet, brak en zout grondwater op regionale schaal is
uitgebreid onderzocht in een modelstudie (De Vries et al., 2009; Van Baaren et al., 2016).
De zoet-brak-zout verdeling bevindt zich (nog steeds) niet in een dynamische evenwichtssituatie. Het effect van een zeespiegelstijging is kleiner naar het zuiden naar België toe, en kan
lokaal verschillen. Ten opzichte van het autonome verziltings- en verzoetingsproces (er vindt
in Zeeland lokaal ook verzoeting plaats) lijkt het effect van een zeespiegelstijging kleiner.. De
autonome verzilting vindt onafhankelijk van een zeespiegelstijging plaats. Daar waar nabij de
kust zoet grondwater uit zoetwaterlenzen wordt gewonnen (bijv. Haamstede, Kop Van
Schouwen) neemt het risico van verzilten van de grondwaterwinputten toe. De zoutvracht
neemt op de eilanden overwegend toe, in absolute zin voornamelijk op Schouwen-Duiveland.
De invloedssfeer van een zeespiegelstijging in de ondergrond is (zeer) beperkt tot de eerste
honderden meters tot enkele kilometers vanuit de kustlijn; in de richting van het zuiden neemt
de invloedssfeer verder af, zie Figuur 23 (Deltares, 2021b). Dit komt doordat de invloedssfeer
afhankelijk is van de hydrogeologie: hoe zuidelijker hoe ondieper het Zeeuwse
grondwatersysteem is en hoe kleiner de invloedssfeer (Oude Essink, 2007)4. Binnen de
invloedssfeer van een zeespiegelstijging neemt de stijghoogte in het watervoerend pakket
enigszins toe, met als gevolg dat ook de kwelflux naar het oppervlaktewater systeem toeneemt.
De freatische grondwaterstand in het bovenste deel van het grondwatersysteem neemt door
——————————————
4

http://grondwaterformules.nl/index.php/wie-is-wie/formule-van/mazure: De zogenaamde Formule van
Mazure geeft een inschatting hoe ver de invloedssfeer van een zeespiegelstijging reikt in een
grondwatersysteem. De simpele formule is toepasbaar voor het zogenaamde Holland profiel dat bestaat
uit één homogeen watervoerend pakket met een doorlaatvermogen kD (m2/dag) en één deklaag met een
hydraulische weerstand c (dag). Een zeespiegelstijging in de Noordzee (symbool ZSS) leidt tot een
verhoging van de stijghoogte in het watervoerend pakket als een functie van de afstand tot de kustlijn x
(symbool Δϕ(x)). De stijghoogteverhoging heeft de vorm van een exponentiële functie, gelijk aan
Δϕ(x)=ZSS*e(-x/λ). De karakteristieke lengte oftewel de spreidingslengte λ (m) is gelijk aan (kDc) en
bepaalt de invloedssfeer van een stijghoogteverhoging. Op een afstand van 3 keer de karakteristieke
lengte λ in het grondwatersysteem vanaf de kustlijn is nog maar 5% (e-3 is ~0.05) over van de verhoging
van de zeespiegelstijging.
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een zeespiegelstijging nauwelijks toe; dit komt door de aanwezigheid van een Holocene
deklaag die de invloed bovenin beperkt houdt (zie ook Figuur 18).
Een kleinere grondwateraanvulling in het zomerhalfjaar zal in de toekomst zorgen voor een
verlaging van zowel de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket als de grondwaterstand.
De grondwateraanvulling neemt in het zomerhalfjaar door klimaatverandering af (Klein Tank et
al., 2014). Dunne zoetwaterlenzen van waaruit wordt beregend (ook tijdens droge perioden)
kunnen sneller verzilten. In de winter verandert de grondwaterstand en de stijghoogte
nauwelijks, terwijl het effect op de kwelfluxen significant minder is dan in de zomer. Dit komt
omdat in gebieden met drainage het neerslagoverschot grotendeels (direct) wordt afgevoerd
via het drainagesysteem van sloten en drainage buizen.

Figuur 23: Zone van invloed van één meter zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in de
Zuidwestelijke Delta (Deltares, 2021b), beeld op basis van modelberekening met het Landelijk
Hydrologisch Modelinstrumentarium, module zoet-zout (Delsman et al., 2020).

2.5.3

Internationaal
Wereldwijd hebben verschillende studies de toekomstige zoetwaterbeschikbaarheid vanuit de
ondergrond onderzocht; het betreft studies die kijken naar klimaatverandering (Green et al.,
2011; Taylor et al., 2013) en menselijk handelen (Wada et al., 2014, 2010). In delta’s leidt
grondwateronttrekking tot versnelde verzilting van zoete grondwatervoorraden en bodemdaling
als de aanvulling van zoet water door afsluitende kleilagen zeer beperkt is. De combinatie
bodemdaling, zeespiegelstijging en zandwinning in rivierbeddingen vergroot tevens het risico
op extra zoutindringing in estuaria en overstromingen (Eslami et al., 2021b).
De invloed van zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in het kustgebied wordt sinds de
jaren ‘90 onderzocht (Navoy, 1991; Oude Essink, 1996; Sherif and Singh, 1999). Ook op de
internationale conferenties Salt Water Intrusion Meetings (SWIM) neemt het aantal bijdragen
die gaan over klimaatverandering toe. Recentere bijdragen betreffen (mondiale) conceptuele
analyses aan de hand van analytische vergelijkingen van zoet-zout grensvlakken (Chang et
al., 2011; Chesnaux, 2015; Chesnaux et al., 2021; Ferguson and Gleeson, 2012; Lu et al.,
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2014; Mazi et al., 2013; Werner and Simmons, 2009), 2D-dwarsprofiel model studies (Ghosh
Bobba, 2002; Hussain and Javadi, 2016; Ketabchi and Jahangir, 2020; Michael et al., 2013;
Webb and Howard, 2011), verschillende 3D (gekalibreerde) modelstudies (Befus et al., 2020;
Loáiciga et al., 2009; Mabrouk et al., 2018; Masterson and Garabedian, 2007; Oude Essink,
2001a; Oude Essink et al., 2010; Rasmussen et al., 2013; Vandenbohede et al., 2008), en een
review over de effecten van zeespiegelstijging op grondwatersystemen in het kustgebied
(Ketabchi et al., 2016).
Recent heeft (Zamrsky, 2021; Zamrsky et al., 2022 in preparation) de effecten van
verschillende scenario’s van zeespiegelstijging op zoet grondwater in het kustgebied
bestudeerd aan de hand van 1200 2D kustprofielen. Het maakt uit welk zeespiegelstijging
scenario is toegepast. Bij het meest gematigde zeespiegelstijgingscenario (RCP 2.6) is het
effect slechts gering, maar bij een zeespiegelstijgingscenario horend bij RCP 8.5 kunnen tegen
2100 meer dan 60 miljoen mensen een flinke afname van hun zoete grondwatervoorraden
verwachten.
Small Island Developing States (SIDS) in de frontlinie van zoetwatertekorten en
klimaatverandering
De eilanden in het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta hebben met de zogenaamde
Small Island Developing States (SIDS5) gemeen dat geen zoetwater vanuit externe bronnen
kan worden aangevoerd. Het is interessant te weten welke oplossingsrichtingen deze gebieden
hebben ontwikkeld om de zoetwaterbeschikbaarheid duurzaam en veerkrachtig te houden.
Deze kennis kan van belang zijn voor onze eigen Nederlandse eilanden.
De SIDS bestaat uit een groot aantal kleine eilandstaten en in 1992 hebben ze zich verenigd
onder de vlag van de Verenigde Naties als SIDS. Momenteel bestaan de SIDS uit 39
deelnemers waar in totaal ruim 63 miljoen mensen wonen. De eilandstaten zijn over het
algemeen overbevolkt en hebben een gebrek aan oppervlaktewater. De drinkwatervoorziening
en de landbouw zijn afhankelijk van regenwater en grondwater (Van der Velde et al., 2007),
maar overstromingen door stormen verzilten het (grond)water system (Alsumaiei and Bailey,
2018; Bailey and Jenson, 2014; Gingerich et al., 2017; Storlazzi et al., 2018). Tegelijk raken
zoete grondwatervoorraden uitgeput door overexploitatie en worden bedreigd door kusterosie
(Dixon-Jain et al., 2014; Holding et al., 2016; White and Falkland, 2009). Deze eilanden zijn
bovendien uiterst kwetsbaar voor zeespiegelstijging omdat ze vaak niet meer dan een paar
meter boven zeeniveau liggen (Weigelt et al., 2013). Zeespiegelstijging als gevolg van
klimaatverandering treft deze eilandstaten gemiddeld dan ook vier maal harder dan andere
kustgebieden wereldwijd. Eilanden liggen in de frontlinie wat betreft de kwetsbaarheid van de
zoetwatervoorziening (Karnauskas et al., 2016).

——————————————
5
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Figuur 24: Small Island Developing States in de Stille Oceaan (Weigelt et al., 2013). Er zijn 17.883
eilanden over de gehele wereld met een oppervlakte groter dan 1 km²; 32% van de eilanden heeft een
hoogteligging lager dan 5m boven gemiddeld zeeniveau; en er zijn 1000 eilanden met een oppervlakte
kleiner dan 10 km2 waar mensen op leven.
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3

Bouwstenen kennisvergaring

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de kennisbasis over de zoetwaterbeschikbaarheid behandeld aan de
hand
van
zogenaamde
bouwstenen
(systeemkennis,
data,
meettechnieken,
modelleertechnieken), waarbij de focus ligt op de twee regio’s het Waddengebied en de
Zuidwestelijke Delta. Welke kennis is nodig onder welke omstandigheden om een robuuste
zoetwatervoorziening te realiseren, en welke technieken en tools zijn beschikbaar om
zelfvoorzienend te zijn in zoet water voor de agrarische bedrijfsvoering?

3.2

Systeemkennis
In verschillende kennisprogramma’s (bijv. Kennis voor Klimaat, Water Nexus (Bijlage D.8, p.
121), AquaConnect (Bijlage D.11, p. 122) heeft de laatste 10 jaar promotie onderzoek
plaatsgevonden over zoet-zout grondwater processen in het Nederlandse kustgebied.
Voorbeelden zijn:
1. Zoute kwel in delta’s; preferente kwel via wellen en interacties tussen dunne
regenwaterlenzen en zoute kwel (De Louw, 2013).
2. Veld- en model onderzoeken van zoetwaterlenzen in watervoerende pakketten in het
kustgebied (Pauw, 2015).
3. Interactie zout grondwater met oppervlaktewater in laaggelegen kustgebieden
(Delsman, 2015).
4. Increasing freshwater recovery upon aquifer storage: een veld- en modelstudie van
specifieke configuraties van ondergrondse waterberging in brakke/zoute watervoerende
pakketten (Zuurbier, 2016).
5. Dynamics of rainwater lenses on upward seeping saline groundwater (Eeman, 2017).
6. Zoet grondwater in grote zandsuppleties; Groei van zoetwatervoorraden in
kustgebieden (Huizer, 2019).
7. Ontwerp van de ondergrond van landaanwinningen voor zoetwaterberging en -winning;
Een nieuwe kijk op landaanwinningen (Van Ginkel, 2019).
En in de internationale setting:
8. Het socio-hydrogeologisch potentieel voor ondergrondse zoetwaterberging in zoet-zout
aquifers in Zuidwest Bangladesh (Naus, 2020).
Deze kennisbasis heeft de effectiviteit en de succesgraad van de verschillende pilot projecten
verhoogd.

3.3

Databeschikbaarheid
De datadichtheid van de hydrologie en de geologie is in Nederland zeer hoog, zeker als het
vergeleken wordt met andere landen (zelfs als rekening wordt gehouden met het feit dat
Nederland een erg klein land is). Het is voor internationale begrippen uitzonderlijk dat veel data
direct en open beschikbaar is en via websites wordt aangeboden aan instellingen en burgers,
zodat het direct kan worden ingezet om complexe (zoetwater)vraagstukken op te lossen. Dit is
geen vanzelfsprekendheid, getuige de situatie in veel andere landen waar data vaak is
afgeschermd en slechts vertraagd tegen betaling kan worden geleverd. Bovendien komt het
nog vaak voor dat data in landen in ontwikkeling alleen beschikbaar is in een analoge vorm
(rapport), of moeilijk toegankelijk in privé bibliotheken van onderzoekers. Dit proberen alsnog
digitaal en open vast te leggen verdient meer dan aandacht. In de versnelde digitalisering van
dit moment worden oude rapporten met vaak zeer waardevolle geologische (borelogs,
pompproeven, grondwaterstanden/stijghoogten, etc.) en hydrologische (tijdreeksen,
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waterstanden) informatie, verzameld over tientallen jaren, regelmatig niet als waardevol
ervaren. De kans dat deze belangrijke informatie verloren raakt is meer dan reëel. Het open
stellen van open data is van groot belang om snel en efficiënt hoogwaardige kennis te
genereren; in sectie 7.3.2, p. 80 wordt hier verder op ingegaan.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van beschikbare dataportals betreffende basisdata die
een rol spelen in de zoetwaterbeschikbaarheid (Figuur 25):
1. Klimaateffectatlas
Website: https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
De Klimaateffectatlas geeft voor Nederland een eerste indruk van de gevolgen van
klimaatverandering. Een aantal verhaallijnen zijn uitgewerkt: wateroverlast, droogte,
bodemdaling, hitte en overstroming. Verzilting is (vooralsnog) geen thema.
2. Basisregistratie Ondergrond (BRO).
Website: https://basisregistratieondergrond.nl/
De BRO is sinds 2018 opgetuigd om publieke gegevens van overheden over de
Nederlandse ondergrond centraal te registreren. In meerdere tranches worden
databronnen binnengehaald, zoals grondwatergegevens, boorgegevens en geologische
modellen.
3. DINOloket
Website: https://basisregistratieondergrond.nl/
Dinoloket biedt onder meer toegang tot de grootste databank van de Nederlandse
ondergrond (boringen geologische lagen, hydraulische parameters, zoet-zout metingen,
ondergrondmodellen (Stafleu et al., 2011; Van der Meulen et al., 2013)). Het bevat
informatie over de geologische modellen REGIS en GEOTOP (Stafleu et al., 2013; Stafleu
and Gunnink, 2016). In het hydrogeologische model REGIS zijn de bodemlagen tot een
diepte van 500 meter onderverdeeld in watervoerende en slecht doorlatende lagen. Het
GeoTOP model is een 3D voxel model van de ondiepe ondergrond van Nederland. In het
GeoTOP voxel model wordt de ondergrond tot een diepte van 50 meter onder NAP
gerepresenteerd door volumes van 100x100x0.5m. Iedere voxel is voorzien van informatie
over de geologische eenheid (Formatie) en de grondsoort (lithoklasse) op die locatie. Een
deel van de gegevens uit DINO zal over gaan naar het BRO-systeem.
4. Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
Website: https://www.nhi.nu/nl/, https://www.nhi.nu/nl/index.php/data/
De dataportal van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) betreft een
verzameling van data voor het ontwikkelen van grondwater- én oppervlaktewatermodellen
voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van
specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureaus te bundelen om te komen tot
kwalitatief goede instrumenten en data.
5. Grondwatertools
Website: https://www.grondwatertools.nl/
Informatie en kennis over de samenstelling of opbouw van de Nederlandse ondergrond
met de focus op grondwater (stijghoogte, chemische compositie, tijdreeksen, etc.); overlap
met Dinoloket en NHi.nu. Ook deze informatie zal deels over gaan naar het BRO-systeem.
6. Zoet-zout grondwater kaarten Zeeland: FRESHEM Zeeland
Website: https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem/
De kaarten die de zoet-brak-zout verdeling van het grondwater in de provincie Zeeland
laten zien zijn digitaal beschikbaar via de website van de Provincie Zeeland (zie ook Bijlage
D.4, p. 118).
7. Ondergrondse zoetwaterberging, GO-FRESH Calculator
Website: http://go-fresh.info/, Calculator
De Calculator geeft inzicht hoeveel het kost om de GO-FRESH pilot Drains2Buffer ,
Kreekrug Infiltratie Systeem of Freshmaker aan te leggen en te gebruiken (Oude Essink et
al., 2018). Deze Calculator geeft een eerste indicatie van de startinvestering en de jaarlijks
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kosten voor een bedrijf. De jaarlijkse kosten worden ook omgerekend naar kosten per
hectare en per kubieke meter water (zie ook Bijlage D.2, p. 117).
8. Onttrekkingsconsult Zeeland
Website: https://onttrekkingsconsultzeeland.openearth.eu/
Via deze site Onttrekkingsconsult Zeeland kan de verlaging van de grondwaterstand als
gevolg van verticale grondwater onttrekkingen worden geschat. De tool is met name
bedoeld om de invloed van (tijdelijke) verticale grondwater onttrekkingen (zoals
bronbemalingen) in de buurt van kwetsbare natuurgebieden in te schatten.
9. BlueEarth data
Website: https://blueearthdata.org/
Het Blue Earth Data-platform is ontwikkeld als een gratis, web-gebaseerde applicatie ter
ondersteuning van het bestuderen en delen van geïntegreerde water- en ondergrond
gerelateerde data. Het platform levert indicatieve gegevens, die vooral bedoeld zijn voor
professionele specialisten en onderzoekers.
10. Publieke Dienstverlening Op de Kaart
Website: https://www.pdok.nl/
Bij PDOK zijn open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Deze datasets
zijn benaderbaar via geo webservices en beschikbaar als downloads. De PDOK diensten
zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar.

Figuur 25: Impressies van data portals.

3.4

Meettechnieken zoet-zout grondwater
Er zijn verschillende redenen waarom metingen en monitoring wordt uitgevoerd. Er is
bijvoorbeeld meer proceskennis gewenst (bijv. dynamica dikte regenwaterlens, zoute wellen,
interactie grondwater-oppervlaktewater) of het is een wens te weten hoeveel zoet grondwater
aanwezig is (bijv. positie zoet-zout grensvlak). Verder kan er behoefte zijn om de effecten van
veldexperimenten en maatregelen te monitoren (bijv. effectiviteit ondergrondse waterberging,
dichten wellen) en ingrepen / veranderingen op de omgeving te bepalen (bijv. herstel
getijdegebied, vernatting natuurgebied, opkegeling zout grondwater onder onttrekkingen). De
monitoring resultaten (bijv. zoet-zout, stijghoogte, tijdreeksen) kunnen ook weer
grondwatermodellen voeden en zo de betrouwbaarheid van projecties vergroten.
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Figuur 26: Verschillende meettechnieken toegepast in het onderzoek naar de dynamica van
regenwaterlenzen in het kustgebied (case Schouwen-Duiveland, De Louw et al. (2011).

Er bestaan zowel directe en indirecte technieken om zoet-zout grondwater te monitoren (Pauw,
2020). Bij directe methoden meet men na monstername het zoutgehalte in het veld of in het
lab. Om praktische redenen worden als proxy voor het zoutgehalte vaak de
chlorideconcentratie en elektrische geleidbaarheid gebruikt. In kustgebieden is hun relatie met
het zoutgehalte bij benadering lineair (zeker bij hogere waarden), zie sectie 2.2, p. 12. Juist
door verschillende meettechnieken te combineren wordt kennis over de processen in het
systeem versneld vergroot (De Louw et al., 2011a; Huizer et al., 2017; Pauw et al., 2015).
Indirecte methoden omvatten de geofysische technieken voor het bepalen van de
geleidbaarheid van de ondergrond (zogenaamde ECbulk). Omrekening van ECbulk naar EC25
vindt plaats aan de hand van petrofysische relaties. Bij monitoring van grondwaterkwaliteit
neemt men veelal aan dat de petrofysische eigenschappen niet veranderen door de tijd, en dat
verandering in ECbulk dus direct te relateren zijn aan veranderingen in EC25.
Voor een juiste uitsplitsing van de bulk geleidbaarheid van de ondergrond naar de lithologische
kenmerken en de chlorideconcentratie van het grondwater is informatie nodig over de
geofysische eigenschappen van de ondergrond. De weerstand van de ondergrond is namelijk
niet alleen afhankelijk van de saliniteit van het grondwater, maar ook van de effectieve
porositeit (of intrinsieke formatiefactor) van de ondergrond en de geleidbaarheid van de
bodemdeeltjes zelf. Deze geleidbaarheid van de bodemdeeltjes zelf, de zogenaamde
oppervlaktegeleidbaarheid, ontstaat door uitwisseling met de zogenaamde elektrische
dubbellaag van kleideeltjes, en is daarmee met name relevant in kleiige afzettingen. Een
significante oppervlaktegeleidbaarheid is gevonden in zowel de sterk heterogene sedimenten
van bijvoorbeeld de Zeeuwse delta als in zandig karakteriseerde afzettingen (Delsman et al.,
2018a; Revil et al., 2017).
In Tabel 5 is een aantal representatieve meet- en monitoringstechnieken opgenomen; het
overzicht is niet compleet. Een beschrijving van de verschillende meet- en
monitoringstechnieken is opgenomen in Bijlage B (p. 102)
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Tabel 5: Overzicht van een aantal meet- en monitoringstechnieken.
Methode

Wat meet je?

Hoe meet
je?

Data
type

1. Elektrische hand
boorgatmeting

lektrische weerstand
verzadigde
ondergrond

in volkomen
peilbuis

1D

Meet
frequentie
per jaar
2-4 p/j

freatisch grondwater
niveau
elektrische geleiding
en temperatuur
ondergrond
Electromagnetische
signaal voor bepalen

in volkomen
peilbuis

0D

4 p/j

1D

4 p/j

beperkt dieptebereik,
niet herhaalbaar op
dezelfde plek

helikopter,
drone

quasi
3D

1 per 10 á
15 jaar

karteren zoet-brak-zout
grondwatervoorraden

Cl, temperatuur, EC,
HCO3 grondwater

monsters

semi1D

2 p/j

elektrische weerstand
ondergrond

vanaf
oppervlakte

2D

2 p/j

invloed onverzadigde
zone op resultaat

conus, kleef en
elektrische geleiding
ondergrond

sondering

1D

n.v.t.

elektrische weerstand
verzadigde
ondergrond
Elektrische
Geleidbaarheid
oppervlakte water
Elektrische
Geleidbaarheid
grondwater
neerslag

tussen twee
volkomen
peilbuizen
in peilbuis
met filter

2D,
quasi
3D
0D

2 p/j

Hoog
frequent

niet herhaalbaar op
dezelfde plek,
sondeerwagen moet het
land op
kleinschalig (afstand
tussen twee buizen=
orde vele meters)
continue tijdreeks op 1
punt

in peilbuis
met filter

0D

Hoog
frequent

continue tijdreeks op 1
punt

0D

bulk elektrische
weerstand, zoet-zout
verdeling
elektrische
geleidbaarheid, zoetzout verdeling
elektrische
geleidbaarheid,
verdeling zoet-zout

vanaf
oppervlakte

1D

Hoog
frequent
Laag
frequent

continue tijdreeks op 1
punt
indirect, resolutie niet
hoog

boorgat

1D

2 p/j

boorgat of
peilbuis

1D

2 p/j

verticale resolutie afh.
configuratie elektroden

glasvezelkabels

boorgat

1D

2 p/

horizontale
grondwatersnelheid

1D

Continue

Fiber Bragg Gratings

0D

1 p/j

Zoals de Nitraat Water
App voor waterkwaliteit

Bijlage B.1, p. 102
2. Stijghoogte
Bijlage B.2, p. 102
3. Prikstok
Bijlage B.3, p. 102
4. Airborne
ElectroMagnetische
metingen
Bijlage B.4, p. 102
5. Hydrochemische
monitoring, minifilters
Bijlage B.5, p. 105
6. CVES
Bijlage B.6, p. 106
7. Elektrische CPT

Bijlage B.7, p. 107
8. ERT
Bijlage B.8, p. 108
9. EC diver
Bijlage B.10, p. 109
10. EC diver

11. Regenmeter
12. Verticale Elektrische
Sonderingen (VES)
Bijlage B.10, p. 110
13. Elektromagnetische
meting EM-Slimflex,
Bijlage B.11, p. 110
14. Zoutwachter
Bijlage B.12, p. 111
15. Active HeatingDistributed Temperature
Sensing (AH-DTS)
Bijlage B.13, p. 111
16. glasvezel
technologie om de
saliniteit te meten
Bijlage B.14, p. 111
17. Smartphone App
voor EC-metingen
Bijlage B.15, p. 111
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Chloride te berekenen
als functie (temp, HCO3,
formatiefactor,
elektrische weerstand)

elektrische
geleidbaarheid
ondergrond

verandering van rek
en temperatuur ->
verschuiving
golflengte ->
zoutconcentratie
zoutconcentratie
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3.5

Modellen zoet-zout grondwater
Modellen van zoet-zout grondwater kunnen worden ingezet voor verschillende doeleinden (niet
volledig): het begrijpen en kwantificeren van het huidige grond- en oppervlaktewater systeem;
het bepalen van wateraanbod en watervraag; het voorspellen van (lange en korte) termijn
effecten als zeespiegelstijging en menselijk handelen op de zoetwatervoorraad; en adviseren
betreffende het ontwerpen van maatregelen en het bepalen van de effectiviteit .

3.5.1

Modellen op nationale schaal
Het Nationaal Water Model (NWM) speelt op nationale schaal een belangrijke rol binnen het
Deltaprogramma Zoetwater betreffende de thema’s waterveiligheid, zoetwater, en
waterkwaliteit. Het wordt ingezet om een nationale strategie te ontwikkelen om zodoende het
risico op watertekort als gevolg van droogte onder klimaatverandering en sociaal-economische
condities beheersbaar te houden.
In Nederland wordt droogte gedefinieerd als een periode van neerslag tekort, een periode van
lage rivierafvoer of een combinatie van beide (Mens et al., 2021). Droogte effecten zijn onder
meer
bodemvochttekort,
daling
van
het
grondwaterpeil,
tekort
aan
oppervlaktewatervoorziening (voor irrigatie, peilbeheer, bevaarbaarheid en doorspoelen van
polders), zoutindringing in kustgebieden, verlaagde waterstanden in de belangrijkste
transportwateren en stijging van de watertemperatuur in rivieren en kanalen.
Voor o.a. de droogterisicoanalyse integreert NWM hydrologische, hydrodynamische en
waterverdelingsmodellen, die de relevante fysieke processen kunnen nabootsen (Figuur 27).
Onderdeel zijn het Landelijk Hydrologisch Model (LHM; inclusief modules voor grondwater,
onverzadigde zone, regionaal oppervlaktewater en het waterdistributie model (De Lange et al.,
2014)), het Landelijk SOBEK Model (LSM light), het Noordelijk DeltaBekken model (NDB), het
Landelijk Temperature Model (LTM), en Delft-FEWS (M. Werner et al., 2013). Met behulp van
impactmodules wordt gekeken naar de economische en maatschappelijke effecten op
landbouw, scheepvaart, industrie en drinkwater. Onderdeel van het NWM is het Landelijk
Hydrologisch Model (LHM), dat vooral is gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge
omstandigheden, zo ook voor de periode 2022-2027 (Nationaal Deltaprogramma Zoetwater,
2021).

43 van 126

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

Figuur 27: rechts: vijf modelcomponenten die deel uitmaken van het Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium (NHI); links: Voorbeeld output van (de deelmodellen van) het Nationaal Water
Model.
In het Nationaal Water Model worden verschillende processen op verschillende ruimtelijke
schaal bekeken (Mens et al., 2021). Zo wordt de verdeling van oppervlaktewater uit de grote
rivieren in droge perioden landelijk berekend. Voor Zuidoost en Oost-Nederland is het
grondwatersysteem van cruciaal belang. Het watertekort in Noord-Nederland wordt vooral
bepaald door waterverdelingsschema's en de reservoirfunctie van met name het IJsselmeer.
Het binnendringen van zout zeewater en de verzilting van het grondwater dragen bij aan de
droogte en beperkte zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw in het kustgebied . Deze
processen zijn allemaal geïntegreerd in één landelijk model, om zodoende de
watertekortproblematiek op landelijke schaal te kunnen begrijpen en om verschillende soorten
maatregelen (inclusief terugkoppelingseffecten) tussen de regio's te kunnen vergelijken.
Het resultaat van berekeningen met het NWM betreft grondwaterstanden, tijdreeksen van
rivierafvoeren, en watervraag en -aanbod voor verschillende gebruikers (irrigatie, peilregeling,
doorspoelen van polders, drinkwater, industrie) op meerdere inlaatpunten van het
waterdistributienet.
3.5.2
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Modellen voor zoet-zout grondwater in het kustgebied
In gebieden waar zoet water niet kan worden geleverd via het hoofdwatersysteem moet men
zich verlaten op de natuurlijke neerslag en additioneel het grondwatersysteem. Vergeleken
met zoete grondwatersystemen is het modelleren van het grondwater in zoute gebieden
complex. De zoet-brak-zout verdeling in het grondwatersysteem van het Waddengebied en
andere delen van laag Nederland is zodanig (Figuur 9, links, p. 23), dat rekening moet worden
gehouden met het effect van dichtheidsverschillen op de grondwaterstroming. Omdat zout
grondwater zwaarder is dan zoet (of brak) grondwater, wordt de stroming van water in de
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ondergrond beïnvloed door dichtheidsverschillen. Daarnaast vindt zouttransport plaats via
advectieve, dispersieve én diffusieve processen waardoor het dichtheidsveld van het
grondwater continu verandert. Dit compliceert de modellering van zout transport; karakteristiek
zijn daarbij de lange rekentijden.
Vanaf eind jaren ‘90 zijn veel gangbare grondwater computer codes ook in staat zout transport
in grondwater te simuleren door middel van hydrodynamische dispersie (A. D. Werner et al.,
2013). De meest gebruikte computer code voor zoet-zout vraagstukken is SEAWAT (Guo and
Langevin, 2002; Langevin et al., 2008; Langevin and Guo, 2006), lid van de MODFLOW familie.
Het is open source, heeft een goede documentatie, kan sinds 2009 verschillende
verziltingsbronnen apart modelleren (Zheng, 2009) en kan momenteel parallel rekenen
(Verkaik et al., 2021). De pre- en postprocessing wordt tegenwoordig regelmatig uitgevoerd in
de scripttaal Python (bijv. de FloPy python-bibliotheek, zie o.a. Bakker et al. (2016) of imodpython, zie o.a. http://imod.xyz). Voor hyper resolutie grondwater modellen is het de vraag of
in de toekomst python nog wel voldoet aan de hoge eisen wat betreft data management.
De modellen zijn erg gevoelig voor de ingevoerde initiële zoet-zoutverdeling, omdat de zoetzoutverdeling (meestal) niet in evenwicht is met de recente randvoorwaarden. Bovendien kan
een kleine fout in de grondwatersnelheiden grote implicaties hebben voor de zoet-zout
verdeling (De Louw et al., 2019a). Door middel van het modelleren van paleogeografische
ontwikkelingen van het landschap uit het (verre) verleden kan de zoet-zout verdeling zoals
gebruikt in het model voldoende zijn ingespeeld. De responstijd van een systeem, totdat een
dynamische evenwichtssituatie is bereikt -voor zover de randvoorwaarden dat toelaten-, is o.a.
afhankelijk van de grootte van het systeem, de grondwatersnelheden in het systeem, en
hydraulische en geologische omstandigheden; Deze inspeeltijd zal over het algemeen variëren
tussen tientallen (bijv. middelgrote zoetwaterlenzen (Boekelman, 1998; Oude Essink, 2001b)
en tienduizenden jaren (voor niet te diepe sedimentaire bekkens) (Delsman et al., 2014a; Pham
et al., 2019).
Het modelleren van zoet-zout grondwater gaat anno 2021 een nieuwe fase in. Waar men in de
jaren ‘80 begon met het simuleren van scherpe zoet-zout grensvlakken, werden in de jaren ‘90
simpele 2D-dwarsprofielen nagebootst. In de jaren 2000 en 2010 werd overgestapt naar
complexere 2D-dwarsprofielen en uiteindelijk 3D zoet-zout grondwater modellen. Op dit
moment kunnen 3D zoet-zout modellen parallel doorgerekend worden (Delsman et al., 2020;
Van Engelen et al., 2019; Verkaik et al., 2021), waardoor zeer grote modellen, mondiale
analyses en onzekerheidsanalyses mogelijk zijn. Bovendien kunnen nu in paleoreconstructies
ook verschillende verziltingsbronnen apart worden gemodelleerd, bestaan er python toolboxes
om snel uit hydrogeologische databases modellen te trekken (Bakker et al., 2016; Vermeulen
et al., 2021), en kan koppeling plaatsvinden van zoet-zout processen aan bodemdaling- en
warmtetransportprocessen in de ondergrond. Maar de grootse verandering wordt het
modelleren met de nieuwe standaard van MODFLOW. Deze nieuwe code (MODFLOW6) biedt
de mogelijkheid om meerdere modelconcepten dynamisch te koppelen, te rekenen met
ongestructureerde grids, geneste (verfijnde) deelmodellen flexibel te laten meedraaien in
grotere modellen, en te komen tot een verbeterde efficiëntie (zoals modellagen uitwiggen)
(Hughes et al., 2017; Langevin et al., 2017).
Op nationale schaal is in 2020 het LHM zoet-zout grondwater model ontwikkeld (Delsman et
al., 2020). Het model wordt o.a. binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging ingezet om
de effecten van zeespiegelstijging op de zoetwaterbeschikbaarheid in zoute gebieden door te
rekenen; effecten over ingrepen, maatregelen en klimaatverandering worden vooralsnog niet
uitgerekend. De zoet-zout verdeling is opgebouwd met data die beschikbaar is in
https://www.dinoloket.nl/; bovendien is recente data aangeleverd door een groot aantal
(regionale) instanties. Open source (Gitlab) tools maken op transparante en reproduceerbare
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wijze een model. Innovatieve parallele computertechnieken zijn ingezet om
dichtheidsgedreven grondwaterstroming en zouttransport snel door te berekenen. De grootte
van de gridcellen in het model is 250*250m2. Voor meer informatie: zie Bijlage D.7, p. 120.
Voor de Provinice Zeeland is een regionaal 3D model (gridcel grootte 100*100m2) ontwikkeld
om de effecten van klimaatverandering, zeespiegelstijging en menselijk handelen op zoet-zout
grondwater te kwantificeren (Mulder et al., 2020; Van Baaren et al., 2016; Vermulst and Van
der Linde, 2020).
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4

Bouwstenen beschikbare technieken voor
kustgebieden

4.1

Inleiding
Om de zoetwaterbeschikbaarheid in het kustgebied te vergroten zijn er wereldwijd meerdere
technieken ontwikkeld waarbij de ondergrond een rol speelt. Deze technieken van
ondergrondse waterberging worden ook wel aangeduid met Managed Aquifer Recharge (MAR)
/ Aquifer Storage and Recovery (ASR) systemen.
IGRAC (International Groundwater Resources Assessment Centre) heeft een portal opgericht
waarmee op wereldschaal onder andere de kansrijkheid van MAR / ASR systemen kan worden
getoond,
zie
Figuur
28
(https://www.un-igrac.org/special-project/mar-portal
en
https://recharge.iah.org/global-mar-inventory) (Stefan and Ansems, 2018). Op gebied van
traditionele MAR / ASR systemen kan de Nederlandse waterwereld nog leren van het
buitenland, maar wat betreft het kunstmatige infiltratie van rivierwater in het duingebied en het
toepassen van het COASTAR concept (het combineren van zowel brak als zoetwaterwinning)
is onze kennis op hoog niveau. Vergelijkbaar onderzoek wat betreft brakwaterwinning wordt
ook gedaan door Israëliërs, zie Stein et al. (2019).

Figuur 28: Locaties van ondergrondse waterberging (Managed Aquifer Recharge) systemen wereldwijd;
IGRAC database, zie https://ggis.un-igrac.org/view/marportal. Legenda betreft type eindgebruikers van
het opgeslagen water.

In dit hoofdstuk wordt het principe van ondergrondse waterberging uitgelegd en gevisualiseerd
met schematisaties. Technieken voor lokale toepassingen worden kort uiteengezet (en zijn
tevens beschreven in Bijlage C, p. 112). Verder worden nog een aantal andere mogelijkheden
om de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten weergegeven.

4.2

Principe van ondergrondse waterberging
Om het verschil tussen watervraag en wateraanbod (Figuur 29) te overbruggen is het een
efficiënte techniek om (gebiedseigen) zoetwateroverschotten ondergronds op te slaan, en te
onttrekken tijdens droge periodes voor huishoudelijk, agrarisch of industrieel gebruik.
Ondergrondse waterberging helpt de gebruiker om minder afhankelijk te zijn van water uit het
oppervlaktewatersysteem. Door dit grootschalig en regionaal toe te passen hoeft de regionale
waterbeheerder minder water te leveren tijdens met name momenten van droogte, en draagt
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dit bij tot de zelfvoorzienendheid. Opgeslagen watervoorraden kunnen zelfs benut worden om
het regionale oppervlaktewatersysteem van zoet water te voorzien. Hieronder voordelen van
ondergrondse waterberging op een rij (zie o.a. Dillon, 2005):
1. Opslaan water tijdens wateroverschotten (overtollig storm-/overstromingswater)
2. Creëren extra buffercapaciteit voor seizoensgebonden droogte
3. Creëren strategische waterreserves voor noodsituaties
4. Creëren bergingsreservoir van ontzilt water (Midden-Oosten)
5. Dempen fluctuaties in watervraag en aanbod
6. Op afstand houden van zout grondwater
7. Verminderen verdampingsverlies, zeker in relatie tot open waterreservoirs,
8. Verbeteren van de waterkwaliteit door het reinigend vermogen van de ondergrond
9. Beperken bodemdaling
10. Beschermen van riolen van wateroverbelasting tijdens intense regenbuien
11. Verhogen grondwaterstand
12. Verbeteren en onderhouden ecosysteemdiensten
13. Behouden archeologische vindplaatsen
14. Behouden houten paalfunderingen
Nadelen zijn o.a.:
1. de relatief hoge energiekosten door voorzuivering, pompkosten watertransport en
onttrekken
2. de relatief kleine onttrekkingsdebieten t.o.v. oppervlaktewater reservoirs; als abrupt veel
water nodig is, zijn debieten mogelijk te klein
3. dat het grondwatersysteem verontreinigd zou kunnen worden door niet-natuurlijke
stoffen zoals pesticiden.

Figuur 29: Periode van watertekort in Nederland, onder gemiddelde klimatologische omstandigheden.

Figuur 30 toont een aantal concepten van traditionele MAR systemen. In de volgende
rapporten worden verschillende vormen van ondergrondse waterberging uitgebreid
beschreven:
• Managed Aquifer Recharge: An Introduction (Dillon et al., 2009b); zie Figuur 31 voor
meer technieken van ondergrondse waterberging,
• Australian Guidelines for Water Recycling: Managed Aquifer Recharge (Dillon et al.,
2009a),
• Developing Aquifer Storage and Recovery (ASR) Opportunities in Melbourne;
Technical Guidance for ASR (Dillon and Molloy, 2006).
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Figuur 30: Concepten enkele ondergrondse waterbergingstechnieken (aangepast uit Dillon et al.
(2009b)).

Figuur 31: Overzicht van ondergrondse waterberging (Managed Aquifer Recharge), uitgebreide versie
van Dillon et al. (2009b).

49 van 126

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

Tolk (2012) laat zien dat ondergrondse waterberging onderdeel kan zijn van een (regionale)
strategie op weg naar een toekomstbestendige zoetwatervoorziening (Figuur 32). Op elke
schaal kunnen specifieke maatregelen worden genomen. Als voorbeeld het volgende:
• van het aanleggen van een pompsysteem en buizen en het fysiek laten infiltreren van water
(niveau perceel), via aanpassen landgebruik (niveau agrarische bedrijf), samenwerking
zoetwateraanvoer sloten systeem (niveau deelgebied),
• naar aanpassen ruimtelijke inrichting (niveau agrarische coöperatie), optimalisatie
wateraanvoer (niveau polder / eiland), aanpassen kwaliteitsnorm, beprijzing waterlevering,
droogte/zoutschade fonds(niveau waterschap / provincie), watervoorziening regionaal
systeem (niveau regio),
• tot aan afspraken over nationale watervoorziening, verzekering droogte en zoutschade
(niveau nationaal).
Op weg naar een toekomstbestendige zoetwatervoorziening zou tevens meer aandacht
moeten komen voor ‘water als ordenend principe’ in de ruimtelijke ontwikkeling. Zo wordt in het
rapport ‘Op Waterbasis’ (Deltares et al., 2021) een beeldend pleidooi gegeven om ons
landgebruik meer af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem.
Hierdoor kan tijdens de ruimtelijke invulling van het land meer flexibiliteit worden ingebouwd
met het oog op toekomstige ontwikkelingen, waarbij onze ondergrond voor verschillende
gebruiksfuncties te slap, te zout, te gevaarlijk en steeds vaker te nat of te droog zal kunnen
zijn.

Figuur 32: Opschalen van perceel tot nationaal niveau (aangepast uit Tolk (2012)).

4.3

De Nederlandse situatie
Sinds ongeveer 2010 is de interesse voor het verbeteren van de lokale
zoetwaterbeschikbaarheid in het Nederlandse kustgebied flink toegenomen; met name in
gebieden waar zoet water schaars is in de zomer zoals het zuidwesten, het uiterste noorden
en de Waddeneilanden. Hierbij wordt een zekere mate van zelfvoorzienendheid in zoet water
gepromoot. De droge zomerperiodes van de laatste jaren, met 2018 als uitschieter, hebben de
urgentie van lokale zoetwaterbeschikbaarheid alleen maar acuter gemaakt. Naast
waterbesparing, afvalwater, en andere landgebruik (zoals zout en droogte resistente
gewassen, zie Negacz et al. (2021)) is ondergrondse waterberging één van de maatregelen
om verzilting tegen te gaan en de zoetwatervoorraad voor agrariërs op peil te houden en, indien
mogelijk, te vergroten.
Met behulp van subsidiefondsen vanuit lokale overheden (provincies, waterschappen,
gemeentes), STOWA, bedrijfsleven en met name het Waddenfonds en het Deltaprogramma
Zoetwater (Deelprogramma Zuidwestelijke Delta, 2011; Deltaprogramma, 2017; Nationaal
Deltaprogramma Zoetwater, 2021) zijn verschillende projecten opgestart om de
zoetwaterbeschikbaarheid in gebieden waar brak-zout grondwater voorkomt te analyseren en
te demonstreren in pilot projecten.

50 van 126

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

De meeste pilot projecten hebben goede resultaten opgeleverd en hun nut bewezen. Agrariërs
zijn tevreden en gaan vaak door met het benutten van de systemen. Het is in de loop der jaren
steeds duidelijker geworden dat inzetten op vele kleine (en verschillende) maatregelen
tezamen een goede regionale zoetwaterstrategie ís. Dit wordt ook erkend op nationale schaal
waar zowel het Deltaprogramma Zoetwater en het Waddenfonds voor dit soort projecten
subsidies verstrekken.

4.4

Overzicht lokale technieken zoetwaterbeschikbaarheid voor agrariërs
De ondergrond kan op twee manieren worden ingezet voor de lokale zoetwatervoorziening
(Kaandorp et al., 2021):
1. Inzetten op het behoud van regenwaterlenzen (De Louw et al., 2011a; Pauw et al., 2015)
en tegengaan van verzilting, waardoor het ondiepe bodemvocht (langer) zoet blijft in
droge perioden en minder beregening nodig is.
2. Ondergronds water bergen om zoetwaterlenzen te creëren of te vergroten waaruit
vervolgens zoet water kan worden onttrokken.
In de loop der jaren zijn verschillende maatregelen en technieken getest die steeds meer in de
praktijk worden toegepast. Hieronder wordt een overzicht van technieken gegeven, met per
techniek een beknopte samenvatting van de toepasbaarheid, ervaringen en economische
aspecten (Kaandorp et al., 2021). Beproefde (kleinschalige) technieken die gebruik maken van
de ondergrond voor het vasthouden of opslaan van zoet water zijn (Delsman et al., 2018b;
Kaandorp et al., 2021; Te Winkel et al., 2020; Tolk et al., 2015; Van Bakel et al., 2014):
1. Behoud van regenwaterlenzen / tegengaan verzilting:
• Peilgestuurde drainage
• Anti-verziltingsdrainage - Drains2Buffer
• Waterconservering door stuwen
2. Vergroten of creëren van zoetwaterlenzen ten behoeve van onttrekkingen:
• Kreekrug Infiltratie Systeem
• Freshmaker
• Ondergrondse waterberging onder afsluitende kleilaag
Zie Bijlage C, p. 112, voor een uitgebreide beschrijving van de technieken.
Bij toepassing kan ook gezocht worden naar combinaties van bovenstaande oplossingen. Een
systeem met peilgestuurde drainage kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met
waterconservering door stuwen. Een ander voorbeeld is dat het water uit een peilgestuurd
drainage systeem kan worden afgevangen om te worden gebruikt in een ondergronds
waterbergingssysteem.
In Tabel 6 is het effect van deze lokale technieken samengevat. De data is afkomstig uit het
rapport van het Fresh Water Options Optimizer project (o.a. Nikkels et al., 2015; Van Bakel et
al., 2014). Het betreft een eerste schatting van mogelijk te behalen resultaten, hetgeen
betekent dat de waarden kunnen afwijken, afhankelijk van de omstandigheden op een
bepaalde locatie.
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Tabel 6: Overzicht lokale technieken zoetwaterbeschikbaarheid voor agrariërs (Nikkels et al., 2019).
Maatregel
Ruimte voor
Verdikking
Afvoer*
Water beschikbaarheid
wateropslag
zoetwater(m3/ha)
lens (m)
Vermindering uitzakken
grondwaterstand +
bestrijding verzilting
Bestrijding verzilting op het
perceel
Vermindering uitzakken
grondwaterstand +
bestrijding verzilting
Oppompen water uit
ondergrond

Peilgestuurde drainage

300

3

Kleiner

Antiverziltingsdrainage
- Drains2Buffer

900

0,5

Zouter

Waterconservering
door stuwen

200

1

Kleiner

Kreekruginfiltratie (KIS)

1500

5

Kleiner

Ondergrondse
waterberging onder een
afsluitende kleilaag

4200

15

Kleiner

Oppompen water uit
ondergrond

Freshmaker

2000

10

Zouter

Oppompen water uit
ondergrond

*Afvoer betreft de afvoeren van het lokale oppervlaktewater.

4.5

Kunstmatige infiltratie rivierwater in het Nederlandse duingebied
Een zeer succesvolle toepassing van ondergrondse waterberging is de kunstmatige infiltratie
van voorgezuiverd rivierwater (Maas, Lek en/of IJsselmeer) in de watervoerende pakketten in
het Nederlandse duingebied. Toen eind jaren ‘50 de volumes van de zoetwaterlenzen in een
versneld tempo afnamen en winputten verziltten (Schuurmans, 1983; Stuyfzand, 1993;
Stuyfzand and Doomen, 2004; Van de Ven, 1993; Venhuizen, 1975), is men begonnen met
kunstmatige infiltratie om actief het zoete grondwater reservoir op peil te houden en zelfs weer
aan te vullen. Bijkomend voordeel voor de drinkwatervoorziening was dat de bodempassage
zorgt voor een extra zuiveringsstap. Kunstmatige infiltratie wordt overigens ook genoemd als
droogte-mitigerende maatregel voor met name de zandgronden. Ook hier is aanvullen van het
grondwater het primaire doel, maar anders dan in de bovengenoemde voorbeelden is dit niet
(noodzakelijk) gekoppeld aan een gebruik (drinkwater, beregeningswater) of eindgebruiker6,
zie voorbeeld de Deltafact ‘Effecten van kunstmatige infiltratie’.
https://www.stowa.nl/deltafacts/waterkwaliteit/kennisimpuls-waterkwaliteit/effecten-van-kunstmatigeinfiltratie-van

——————————————
6

https://www.stowa.nl/deltafacts/waterkwaliteit/kennisimpuls-waterkwaliteit/effecten-van-kunstmatigeinfiltratie-van (Deltafact)
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Figuur 33: Voorbeeld van een duinwatersysteem met infiltratiebekkens bij het Drinkwaterleidingbedrijf
Waternet.

Stuyfzand and Doomen (2004) laten in een mooi overzicht zien wat de Nederlandse ervaring
is met verschillende typen ondergrondse waterberging.

4.6

COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad
Het programma COASTAR richt zich op grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik
van de ondergrond, via ondergrondse zoetwaterberging en brakwaterwinning van grondwater
(Figuur 34). Ondergrondse zoetwaterberging overbrugt namelijk het verschil in tijd en ruimte
tussen watervraag en wateraanbod. Tegelijkertijd bestrijdt COASTAR de toenemende
verzilting door brak grondwater af te vangen en in te zetten voor de productie van zoetwater.
Partners ontwikkelen samen COASTAR-oplossingen, van idee via pilots naar toepassingen,
met zorg en respect voor de bodem en de omgeving. COASTAR biedt op de lange termijn
duurzame oplossingen, zodat ook komende generaties kunnen beschikken over voldoende
gebiedseigen zoet water langs de Nederlandse kust op lokaal, regionaal en nationaal niveau,
maar ook internationaal (bijv. case studie Chili).
Vanaf 2017 is met COASTAR een programma gestart waarbij in Zuid-Holland allerlei pilots
worden uitgevoerd (Figuur 35). Het programma wordt ondersteund door het Deltaprogramma
Zoetwater, omdat concrete maatregelen voor het veiligstellen van de zoetwatervoorziening in
laag-Nederland worden ontwikkeld. Er is samengewerkt met het NWO-STW programma Water
Nexus (http://waternexus.nl/, zie ook Bijlage D, p. 117). Binnen Water Nexus wordt in een groot
consortium gekeken naar nieuwe water en groene technologische oplossingen om de
zoetwaterbeschikbaarheid in kustgebieden onder druk van watertekorten en in de toekomst
klimaatverandering te verbeteren.
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Figuur 34: COASTAR (COastal Aquifer Storage And Recovery) concepten in het kustgebied: zout op
afstand, en zoet op voorraad.

Figuur 35: Lokale COASTAR studies in de Provincie Zuid-Holland. Door zoet water ondergronds te
bergen en brakwater te gebruiken kunnen kustgebieden worden voorzien van voldoende zoet water voor
gietwater, industrie en drinkwater, nu en in de toekomst.

Kaarten die de geschiktheid voor ondergrondse zoetwateropslag bepalen zijn gecreëerd om
snel inzicht te geven in de kansrijkheid van ondergrondse zoetwateropslag (Figuur 36) en
brakwaterwinning van grondwater op regionaal en nationaal niveau (Bos - Burgering et al.,
2021). Drie verschillende aspecten zijn hierbij meegenomen: 1. geohydrologische
geschiktheid, 2. effecten en 3. kosten. Hierbij is ook gekeken naar potentiële effecten, zowel
positief als negatief, van deze toepassingen en bijkomende kosten. De kaarten geven een
eerste orde schatting van de effecten die kunnen optreden en de baten, de investeringskosten
en kosten voor beheer en onderhoud waarmee rekening dient te worden gehouden bij
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toepassing van brakwaterwinning grondwater en/of ondergrondse zoetwateropslag. Ze kunnen
tevens gebruikt worden als gesprekskaart met de verschillende betrokken gebiedspartijen.

Figuur 36: Voorbeeld van een geohydrologische geschiktheidskaart voor ondergrondse zoetwateropslag
voor het Nederlandse kustgebied, inclusief de provincie Utrecht (Bos - Burgering et al., 2021).

4.7

Kwelscherm / SeepCat
Een kwelscherm is verticaal drainage systeem in de ondergrond om zout oppervlakte water
dat de ondergrond instroomt (deels) af te vangen (Figuur 37). Een dergelijk scherm is begin
jaren tachtig onder leiding van Kees Maas aangelegd op het eiland Schouwen-Duiveland. Het
systeem is gecombineerd met een klein afvoerkanaal om het zoute water uit de putten af te
voeren. Het systeem functioneert nog steeds en is blijkbaar een robuuste en efficiënte manier
om zoutwaterintrusie in de ondiepe ondergrond te verminderen. Het systeem kan niet overal
worden toegepast: de dikte van het watervoerend pakket mag bijvoorbeeld niet te dik zijn
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omdat anders het binnenstromende diepe zoute grondwater alsnog het binnenland instroomt.
Een operationeel monitoringsysteem kan helpen om een dergelijk kwelscherm te
optimaliseren.

Figuur 37: Concept van het kwelscherm in het Nederlandse kustgebied. In het achterland zijn de
landbouwgronden beschermd tegen verzilting.

Een andere vorm van een kwelscherm is getest onder de naam ‘SEEPCAT’. SEEPCAT is een
samentrekking van seepage catcher- bestaat uit een reeks verticale buizen die ongeveer 15 25 meter diep in de grond worden geplaatst. Het belangrijkste doel van het systeem is het
wegvangen van het zoute kwelwater dat de zoetwatervoorraden in toenemende mate bedreigt
(Figuur 38). Eenmaal opgevangen in de buizen, wordt het zoute water verzameld in kleine
waterlopen en teruggeleid naar de zee. Hierdoor neemt de druk op de zoetwaterlens af. Die
zal hierdoor niet krimpen en – bij de juiste omstandigheden- zelfs groeien. Het SEEPCAT
systeem werd in 2015 al getest in de Zeeuwse Perkpolder7.

Figuur 38: Concept van de SEEPCAT: door zout grondwater te onttrekken kan de zoetwaterlens
behouden blijven voor de drinkwaterwinning.

4.8

Compenserende maatregelen verzilting van grondwater in het
kustgebied
Hieronder is een aantal mogelijke compenserende maatregelen kort beschreven (zie Oude
Essink (2001c) en de voorbeelden in Figuur 39):
1. Injectie van (voorgezuiverd) zoet oppervlaktewater in het diepere watervoerend pakket
nabij de kustlijn. Hydraulische barrières leidend tot een verhoging van de stijghoogte vallen
hier ook onder. Toegepast in o.a. Israël en Verenigde Staten (Los Angeles en Long Island,
New York).
2. Landaanwinning voor de kust, waardoor onder dit aangewonnen land een
zoetwaterlichaam kan ontstaan dat gecombineerd met de bestaande zoetwaterlens de
zoutwaterintrusie zou kunnen verminderen / vertragen (Figuur 40). Dit concept gebeurt in
feite al voor de kust in de Provincie Zuid-Holland, waar zandsuppleties (‘bijv. De
Zandmotor’) een voorland creëert om het laaggelegen achterland beter te beschermen
(Huizer et al., 2016). De vergroting van de zoetwatervoorraad onder de duinen kan ook
——————————————
7

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/nederlandse-innovatie-kan-zoetwatervoorraden-kleine-eilandenhelpen-beschermen/
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3.
4.
5.

6.

effect hebben op het bestaande achterland. Tijdens het vergroten van de zoetwaterlens
kan tijdelijk landinwaarts een versterkte zoute kwel plaatsvinden van het brakke
grondwater dat al in de ondergrond aanwezig was. Op de zeer lange termijn kan in ondiepe
grondwatersystemen zoutwaterintrusie afgeremd en zelfs geblokkeerd worden wanneer
de grotere en diepere zoetwaterlens de ondoorlatende basis nadert (Figuur 41).
Aanpassing van het grondwater onttrekkingsregime (vermindering van debieten) of
verplaatsing van winputten,
Winning van brak of zout grondwater (en ontzilting van dit onttrokken water); vergelijkbaar
met concepten als COASTAR (Stofberg et al., 2018) en SEEPCAT (De Louw et al., 2016),
Toename van (kunstmatige) aanvulling van (voorgezuiverd) oppervlaktewater vanuit
hooggelegen waterplassen om de uitstroom van zoet grondwater te vergroten en daarmee
zoutwaterintrusie tegen te gaan;
Het creëren van fysieke barrières, zoals damwanden, kleigeulen en injectie van
chemicaliën (kristallisatie of biosealing) (Davis et al., 2013; Okinawa-Jima Island, Japan
Sugio et al., 1987; Wu et al., 2020). Deze oplossing lijkt toepasbaar voor de kleinere
grondwatersystemen.

Figuur 39: Compenserende maatregelen verzilting van grondwatersystemen in de kustzone; aangepast
uit Oude Essink (2001).

Figuur 40: Effect van landaanwinning op de zoetwatervoorraad onder het duingebied: de lens wordt
dieper en breder maar tegelijkertijd is een verhoogde kwel en een toename in zoutbelasting in het
achterland waarschijnlijk.
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Figuur 41: Door zeewaartse landaanwinning vergroot de zoetwaterlens, hetgeen in ondiepe
grondwatersystemen de afsluiting van een zoutwaterintrusie richting het binnenland kan betekenen.

4.9

Overige maatregelen
Er zijn vanzelfsprekend ook andere maatregelen/technieken die weliswaar geen gebruik
maken van de ondergrond, maar op een andere manier de zoetwaterbeschikbaarheid
vergroten of het watergebruik verkleinen. Voorbeelden van deze maatregelen/technieken zijn
onder andere (zie ook Jeuken et al. (2015); Tolk (2012)):
• het gebruik van afvalwater / effluent rioolzuivering en/of restwater van de industrie, zoals
hergebruik restwater brouwerijen door agrariërs (bijv. https://boerbierwater.nl/)
• het gebruik van slimmere irrigatie technieken zoals sub- en druppelirrigatie; vergroten
water efficiëntie met precisie landbouw
• het telen van zouttolerante gewassen (Negacz et al., 2021b)
• het toepassen van circulaire watersystemen zoals in de tuinbouw waardoor minder water
wordt gebruikt
• het ontzilten van zout tot brak water (Jones et al., 2019; Van de Craats et al., 2016)
• het opvangen van regenwater (rainwater harvesting) op bedrijfsniveau
• het toepassen van bovengrondse wateropslag in reservoirs
• het slimmer doorspoelen van het regionale water aanvoersysteem
• het beter benutten van het lokale watersysteem, bijv. beter scheiden zoete en zoute
waterstromen (Sommeijer, 2013; Sommeijer et al., 2013).
In Jeuken et al. (2015) worden de status, de schaal van de toepasbaarheid (perceel, lokaal,
regionaal), kosten, capaciteit, neveneffecten en status wet- en regelgeving voor een aantal
maatregelen op hoofdlijnen opgesomd.
In onderzoeksprogramma’s zoals Water Nexus (Bijlage D.8, p. 121) en AquaConnect (Bijlage
D.11, p. 122) wordt volop gewerkt aan water technologieën voor de industrie, landbouw en de
tuinbouw, zoals onder andere het verbeteren van zuiveringstechnieken om onder lage
energiekosten zout, pesticides en nutriënten uit water te verwijderen.

4.10

Regulering en vergunning ten behoeve van ondergrondse waterberging
Tijdens het implementeren van maatregelen om de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten kan
het voorkomen dat activiteiten plaatsvinden waar vergunningen voor nodig zijn. Het aantal
activiteiten waarvoor een melding of een vergunning vereist is hangt af van de techniek en kan
per regio verschillen. Regionale overheden (Waterschap, Provincie, Gemeente) zijn het
bevoegd gezag voor deze activiteiten en kunnen daarop handhaven. Tegelijk is de nationale
overheid verantwoordelijk voor de waterkwaliteitsnormen die bijvoorbeeld gelden voor water
dat geïnfiltreerd wordt in de bodem.
Over het algemeen zijn ondergrondse waterbergingen niet goed bekend bij de waterbeheerder
(doorgaans de Waterschappen) 8. Ook sluit de regelgeving vaak niet goed aan bij het
——————————————
8

Zie Deltafact (STOWA):
https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/verzilting/ondergrondse-waterberging
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kleinschalige karakter van de systemen. Hierdoor kan het voorkomen dat strenge
monitoringseisen worden opgelegd die zijn opgesteld voor bijvoorbeeld grootschalige infiltratie
in drinkwatergebieden. Ondergrondse waterberging kan in zo’n setting economisch onrendabel
zijn. Passende regelgeving is zodoende gewenst om bedrijfsvoering economisch rendabel te
maken, terwijl tegelijk de risico’s op grootschalige grondwaterverontreiniging worden
ondervangen.
Onder begeleiding van betrokken overheden is een handreiking vormgegeven om
ondergrondse waterberging te realiseren (Zuurbier et al., 2015). Er is een instrument
ontwikkeld om het traject van vergunningverlening, dat voorafgaand aan de toepassing moet
worden doorlopen, te ondersteunen. De handreiking geeft de stappen weer die genomen
kunnen worden tijdens een afweging voor een vergunningaanvraag voor ondergrondse
waterberging. Door deze stappen toe te passen wordt beoogd om de infiltratieactiviteit zonder
risico en onoverkomelijke gevolgen te laten plaatsvinden.
Omdat het waterschap veelal bevoegd gezag is voor onttrekking en infiltratie is in principe een
watervergunning vereist. Een watervergunning voor het infiltreren van water in samenhang met
een latere onttrekking, mag slechts worden verleend als er geen gevaar voor verontreiniging
van het grondwater bestaat. Wel dient het bevoegd gezag dan na te gaan of de aanvraag om
vergunning niet gedeeltelijk kan worden gehonoreerd, eventueel met aanvullende
voorschriften in de vergunning gericht op de bescherming van de grondwaterkwaliteit.
In het STOWA rapport 2015-035 (Zuurbier et al., 2015) worden handvatten gegeven voor een
beoordeling van de risico’s van het gebruik van systemen waarbij zoet water (tijdelijk) in de
bodem wordt geïnfiltreerd om dat later te gebruiken. Bestaande juridische kaders worden
geschetst en er worden beslisbomen gepresenteerd waarmee de risico’s kunnen worden
beoordeeld. In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de noodzakelijke vergunningen bij de
aanleg en het gebruik van ondergrondse waterberging in het project GO-FRESH; zie Bijlage
D.2, p. 117 voor informatie over de technieken (Oude Essink et al., 2018).
Tabel 7: Overzicht van noodzakelijke vergunningen per ondergrondse waterbergingstechniek in het
project GO-FRESH.
Freshmaker
Kreekrug Infiltratie
Drains2Buffer
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Aanleg (boren, sleuven
graven)

Watervergunning

Watervergunning

Hangt af van de locatie:
hoe dit is geregeld
binnen de Keur van het
Waterschap.

Infiltratie van
oppervlaktewater via
drains

n.v.t.

Watervergunning

n.v.t.

Infiltratie in ondergrond
in samenhang met
onttrekking

Watervergunning
(inclusief monitoring
waterkwaliteit &
kwantiteit)

n.v.t.

n.v.t.

Actief onttrekken van
brak/zout water uit de
ondergrond

Watervergunning
(inclusief monitoring
waterkwaliteit &
kwantiteit)

n.v.t.

n.v.t.

Lozen van actief
onttrokken brak/zout
water in het
oppervlaktewater

Watervergunning
(inclusief monitoring
waterkwaliteit &
kwantiteit)

n.v.t.

n.v.t.

Drainagewater lozen
op het
oppervlaktewater

n.v.t.

Hangt af van de locatie:
soms is toestemming
van het waterschap

Hangt af van de locatie:
soms is toestemming
van het waterschap
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Onttrekking van
oppervlaktewater ten
behoeve van infiltratie
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Watervergunning
(inclusief monitoring
kwantiteit)

voldoende, soms wordt
vergunning gevraagd

voldoende, soms wordt
vergunning gevraagd

Vergunning (inclusief
monitoring kwantiteit)

n.v.t.
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5

Bouwstenen kennisuitwisseling

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de bouwstenen van kennisuitwisseling over zoet-zout grondwater
processen opgesplitst in een nationaal en internationaal deel.

5.2

Nationale kennisuitwisseling

5.2.1

Universiteiten en hogescholen
Universiteiten en hogescholen zijn bij uitstek de ideale locaties waar kennis kan worden
gedeeld met de nieuwe generaties.
Vanuit Nederland zijn de afgelopen decennia meerdere zoet-zout grondwater processen
onderzocht, en gedeeld met het buitenland tijdens wetenschappelijke congressen en
wetenschappelijke artikelen. Het beroemde Badon Ghijben-Herzberg principe (zoet
grondwater drijft gedeeltelijk bovenop op zout grondwater met een factor 1 boven en 40 onder
het zoute referentie niveau) is in 1888 door de Nederlandse ingenieur Badon Ghijben ontdekt
(Drabbe and Badon Ghijben, 1889).
De drooglegging van de Flevopolders heeft veel (geofysische) data opgeleverd waarmee de
kennis over diffusieprocessen in de ondergrond is versterkt (Volker, 1961; Volker and Van der
Molen, 1991) Onderzoek naar zoet-zout grondwater vind in Nederland traditioneel plaats bij
universiteiten. Het betrof onderzoek naar scherpe zoet-zout grensvlakken (Bakker et al., 2013;
De Josselin De Jong, 1977; Van Dam, 1976; Van Dam and Sikkema, 1982; Van der Veer,
1977; Verruijt, 1980), analytische oplossingen (Bakker, 2006; Eeman et al., 2011; Huisman
and Olsthoorn, 1987; Pauw et al., 2016b), geofysische methodes (Van Dam and Meulenkamp,
1966).
Studenten van de meerdere universiteiten (Utrecht Universiteit, Technische Universiteit Delft,
Wageningen University & Research, Vrije Universiteit Amsterdam) worden onderricht over
verziltingsprocessen in het grondwater, waarbij de nadruk qua subthema per universiteit steeds
iets anders ligt (systeemkennis, modelleren, monitoren, veldonderzoek, etc.). Zo wordt
onderzoek over de werking van zoute wellen (De Louw et al., 2013b, 2010) en de dynamiek
van ondiepe regenwaterlenzen (De Louw et al., 2011a; Pauw, 2015; Velstra et al., 2011) tijdens
(gast)-colleges gedeeld.
Kennismomenten zijn (gast)-colleges over hydrogeologie met een zoet-zout grondwater
component (in elk geval de universiteiten Utrecht Universiteit, Technische Universiteit Delft,
Wageningen University & Research, Vrije Universiteit Amsterdam, bij IHE Delft en de
Hogescholen HZ University of Applied Sciences en Van Hall Larenstein), studenten stages
inclusief veldwerk bij kennisinstituten en adviesbureaus.

5.2.2
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STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Website: https://www.stowa.nl/
De STOWA is als het kenniscentrum van waterschappen en provincies een belangrijke partner
op het gebied van het communiceren van kennis over verzilting van grondwater. Dit vindt plaats
op verschillende manieren: a. door middel van een financiële bijdrage aan projecten waarin
het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave
wordt verkend (Regioscan (Delsman et al., 2018b; Te Winkel et al., 2020); GO-FRESH (Oude
Essink et al., 2018), Spaarwater (Acacia Water, 2019)); b. openbaar maken van bestaande

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

kennis via de zogenaamde Deltafacts (https://www.stowa.nl/deltafacts), c. door het
organiseren van kennisdagen over het onderwerp, zoals de Zoet-Zout Tweedaagse te Texel
(2012), Zeeland (2014) en Wageningen (2017).
5.2.3

Deltaprogramma Zoetwater
In het Deltaprogramma Zoetwater werken alle overheden en gebruikers van zoet water in
Nederland samen aan het doel om zoetwatertekorten te voorkomen. Sinds 2015 voeren zij
maatregelen uit in het kader van het Deltaplan Zoetwater. Om in 2050 weerbaar te zijn tegen
zoetwatertekorten is een stapsgewijze verbetering nodig. Het Rijk en de regionale partijen
investeren voor de periode 2022 – 2027 tijdens de tweede fase van het Deltaplan Zoetwater in
een pakket aan maatregelen ter waarde van 800 miljoen euro (Nationaal Deltaprogramma
Zoetwater, 2021). Meerdere projecten zoals Spaarwater, GO-FRESH, FRESHEM zijn deels
gefinancierd door het Deltaprogramma Zoetwater.
Website: https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/deltaprogramma-zoetwater/

5.2.4

Kenniscentra
1. Deltaplatform
Website: https://deltaplatform.nl/
Het Delta Platform stimuleert en faciliteert praktijkgericht onderzoek in Nederland, waarbij
kennis van overheid, het bedrijfsleven, kennisinstituten, ngo’s en het onderwijs wordt
verbonden. De focus betreft maatschappelijke uitdagingen rondom waterkwaliteit,
waterbeschikbaarheid en waterveiligheid. Centraal staat de Zuidwestelijke Delta, alhoewel
ook regio’s aan bod komen.
In dezelfde regio zijn er andere platforms die thema’s rondom de zoetwatervoorziening
behandelen. Een voorbeeld is de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta
(https://www.zwdelta.nl).
2. Kenniscentrum 'Landbouw op verzilte bodem', i.o.
Dit betreft het initiatief, geïnitieerd door de Provincie Friesland in samenwerking met zes
andere partijen, om een nationaal kenniscluster op te richten op het gebied van
voedselproductie in verziltende delta’s in de wereld op te richten (Elzenga et al., 2021). Ook
dit kenniscentrum constateert dat er een gebrek is aan overzicht, evaluatie, kennisborging en
kennisdeling, waarbij een systematische aanpak van onderzoek- en ontwikkelproces
ontbreekt.
3. Agrarisch Masterplan Zoetwater voor Zeeland
Doel is het opstellen van een Agrarisch Masterplan Zoetwater voor Zeeland samen met
partners uit de agribusiness-keten in Zeeland. Het Masterplan is de agrarische pijler onder het
Deltaplan Zoetwater van de Provincie Zeeland en werkt aan de verbetering van de
zoetwaterbeschikbaarheid in Zeeland in overleg met alle betrokken overheden

5.2.5

Zoet Zout Knooppunt, Platform voor verziltingsvraagstukken
Website: https://zoetzoutknooppunt.nl/
Het Zoet Zout Knooppunt heeft als doel om verziltingsvraagstukken bespreekbaar te maken
en het bewustzijn te vergroten over teruglopende beschikbaarheid van zoet water en
toenemende verzilting. Daarnaast worden verbindingen gelegd tussen gebruikers, instellingen
en overheden om met elkaar objectieve kennis te verzamelen en te delen. Doel is het breed
ontsluiten van beschikbare (praktijk)kennis, delen praktijkervaringen en laten zien welke
innovaties er zijn in de omgang met zout(er) water. Het Zoet Zout Knooppunt is een
netwerkorganisatie waarbij zogenaamde regiomakelaars zorgen voor de verbindingen tussen
partijen. Het heeft een landelijke insteek. Het zoetzout-knooppunt heeft subsidie voor twee jaar
en wordt vooralsnog ondersteund door publieke partijen uit Noord-Holland, Noord-Nederland
(Friesland en Groningen) en Zeeland. Dit knooppunt betreft zodoende een goed initiatief en is
met name voor publieke partijen (provincies, waterschappen, gemeenten, etc.) die deze
basiskennis benutten voor hun regionale verziltingsvraagstukken.
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Het netwerk lijkt echter niet a priori bedoeld om wetenschappelijk onderzoek (zowel inhoudelijk
en toegepast) te delen en beschikbaar te stellen. De uitwisseling met kennisaanbieders als
universiteiten (Utrecht Universiteit, Wageningen University & Research, Vrij Universiteit
Amsterdam), kennisinstituten en adviesbureaus (zoals Witteveen+Bos, Royal Haskoning en
Arcadis) lijkt vooralsnog nauwelijks plaats te vinden.
Om internationaal onze kennis en kunde kunnen te delen is de huidige vorm van communicatie
binnen het Zoet Zout Knooppunt mogelijk niet voldoende. Informatie is bijvoorbeeld nauwelijks
toegankelijk voor de Engelstalige buitenwereld (de meeste rapporten, beschrijvingen en
webinars zijn in het Nederlands). Verder zijn de behandelde studies specifiek voor de
Nederlandse situatie en wordt niet tot nauwelijks aangegeven in hoeverre Nederlandse kennis
over bijvoorbeeld ondergrondse waterbergingstechnieken naar andere gebieden in de wereld
kan worden opgeschaald. De vraag is of dit binnen het knooppunt moet plaatsvinden of elders
moet worden gerealiseerd of gefaciliteerd.
5.2.6

Nederlandse Hydrologische Vereniging
Website: https://www.nhv.nu/
Activiteiten binnen de Nederlandse Hydrologische Vereniging, bijv. bijeenkomsten zoals de
NHV-Najaarsbijeenkomst 2019 Zoet Zout; van kennis naar praktijk.

5.2.7

Nederlandse vakbladen
Via artikelen in Nederlandse vakbladen zoals Stromingen (onderdeel NHV) (bijv. De Louw
et al., 2019), H2O (Pouwels et al., 2018) en Landschap (De Louw et al., 2015) wordt ook
kennis gedeeld.

5.2.8

Enkele websites van consultants en kennisinstituten met betrekking tot de
zoetwaterbeschikbaarheid ondergrond
1. http://zoetzout.deltares.nl/ of http://freshsalt.deltares.nl
2. https://www.acaciawater.com/
3. https://www.artesia-water.nl/
4. https://www.coastar.nl/

5.2.9

Interactie tussen verschillende projecten
Initiatieven worden gefinancierd vanuit verschillende (regionale) bronnen waardoor geen
overzicht aanwezig is van afgeronde en lopende projecten en de meerwaarde van
kruisbestuivingen niet kan worden benut. Het komt wel voor dat regelmatig dezelfde partijen
zijn aangesloten zodat een bepaald kennisniveau weliswaar wordt bereikt, maar dat garandeert
nog niet dat wetenschappelijke gefundeerde en innovatieve onderzoeksvoorstellen worden
gehonoreerd, noch dat een bepaalde vorm van herhaling van oude concepten wordt
uitgesloten of voorkomen.
Concrete voorbeelden van grote pilot projecten van de afgelopen 8-10 jaar om de
zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten zijn Spaarwater in het Noorden (Acacia Water, 2019)
en GO-FRESH in de Zuidwestelijke Delta (Oude Essink et al., 2018). Beide projecten zijn bijna
tegelijk begonnen, maar kennisuitwisseling, lessons learned en tips and tricks tussen beide
projecten is minimaal geweest. Zo zijn in beide programma’s dezelfde hydrogeologische
concepten uitgewerkt maar hebben ze een andere naam gekregen (bijvoorbeeld antiverziltingsdrainage versus Drains2Buffer). Op bijeenkomsten zoals de Kennisdag Zoetwater of
van de Nederlandse Hydrologische Vereniging worden de pilots in de projecten tijdens
dezelfde sessies gecommuniceerd maar een onderlinge structurele inhoudelijke uitwisseling
van kennis en kunde heeft niet voldoende plaatsgevonden. Het is wenselijk om samen grotere
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stappen vooruit te zetten en te streven naar een hoger kennisniveau die ook internationaal kan
worden ingezet.

5.3

Internationale kennisuitwisseling

5.3.1

Kennis ondergrondse waterberging internationaal in relatie tot Nederland
Kennis op het gebied van Managed Aquifer Recharge (MAR) / Aquifer Storage and Recovery
(ASR) is in meerdere regio’s in het buitenland (zeer) goed ontwikkeld. Kennis op het gebied
van ondergrondse waterberging in Australië, de Verenigde Staten, Israël en het MiddenOosten staat op een hoog niveau omdat daar de zoetwaterbehoefte vaak nijpend is door grote
zoetwatertekorten. Met David Pyne en Peter Dillon hebben respectievelijk de Verenigde Staten
en Australië ervaren experts voorgebracht (Dillon, 2005; Dillon et al., 2019, 2009b; Pyne,
2005). Ook in Israël is al langdurig gedegen kennis over de hydrogeologie van het
grondwatersysteem in het kustgebied aanwezig (Bear, 1972; Dagan and Bear, 1968).
In Nederland is sinds de jaren ‘50 kennis op het gebied van ondergrondse waterberging
doorontwikkeld. Dit onderzoek heeft zich in samenwerking met KWR met name toegespitst op
de duingebieden van de drinkwaterleidingbedrijven in het kustgebied. Op het gebied van de
hydrogeochemie (van ASR systemen) behoort Nederland tot de internationale top met
onderzoekers zoals Pieter Stuyfzand, (KWR, TUD, VUA, emeritaat), Jasper Griffioen (TNO,
UU), Boris van Breukelen (TUD), Vincent Post, Niels Hartig (KWR); zie o.a. Stuyfzand, 1993;
Stuyfzand and Doomen, 2004; Stuyfzand and Van der Schans, 2018. Pieter Stuyfzand en Jac
van der Gun zijn verder coauteurs van het review artikel “Sixty years of global progress in
managed aquifer recharge” (Dillon et al., 2019).

5.3.2

Kennis delen tijdens de tweejaarlijkse conferentie Salt Water Intrusion Meetings
Website: http://www.swim-site.nl/
Een belangrijk medium om internationaal kennis uit te wisselen over zoet-zout grondwater is
tijdens één van de Salt Water Intrusion Meetings (SWIM). De tweejaarlijkse conferentie wordt
bijgewoond door wetenschappers, consultants en watermanagers van overheden met een
grote verscheidenheid aan expertises waaronder hydrogeochemie, hydro(geo)logie, geofysica,
en water management. In 1968 was Prof. J.C. van Dam (TUDelft, Civiele techniek) één van de
oprichters van deze Salt Water Intrusion Meetings (Post et al., 2018). De conferentie die
gepland was in 2020 te San Diego, Verenigde Staten, is geannuleerd wegens covid-19
restricties.
Waren het oorspronkelijk voornamelijk Europese deelnemers, het aantal deelnemers uit
andere delen van de wereld (Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Noord-Afrika, Nabije en MiddenOosten, Azië en Australië) in de afgelopen 15 jaar sterk toegenomen. Sinds 2006 (Cagliari,
Italië) is afgesproken om de SWIM afwisselend in Europa en buiten Europa te organiseren. De
onderwerpen van SWIM zijn onder te verdelen in: analyse van het grondwatersysteem,
monitoring, modelleren, effecten en oplossingen. De volgende thema's zijn te onderscheiden:
hydrogeochemie; geofysische monitoring; modelleren zoet-zout grondwater (grensvlakken, 2D
en 3D zouttransport); de uitstroom zoet grondwater naar de zee (submarine groundwater
discharge); zeespiegelstijging; maatregelen en oplossingen; operationeel zoet
grondwaterbeheer en paleohydrogeologie. De meeste artikelen gepubliceerd sinds 1968 zijn
beschikbaar op de website.
Traditioneel komt een relatief groot aantal deelnemers uit Nederland. Binnen de SWIM
community worden ook regelmatig artikelen gepubliceerd over de stand van zaken betreffende
zoet-zout grondwater op het niveau van (sub)continenten. Voorbeelden zijn: Zuid-Amerika
(Bocanegra et al., 2010), Australië (Werner, 2010), Europa (Custodio, 2010), Afrika en de
Verenigde Staten (Barlow and Reichard, 2010).
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Andere congressen waarbij regelmatig sessies worden georganiseerd die gaan over de
hydrogeologie in het kustgebied en zoet-zout grondwater in het bijzonder zijn American
Geophysical Union (AGU), European Geosciences Union (EGU), International Association of
Hydrogeologists (IAH), International Association of Hydrological Sciences (IAHS) en
AquaConSoil (https://aquaconsoil.com/).
5.3.3

Wetenschappelijk kennisuitwisseling met het buitenland
Op het gebied van water is Nederland een gidsland. Hoe wij omgaan met het beheren en
beheersen van zoet water in onze delta is op onderdelen uniek en noodgedwongen tot
ontwikkeling gekomen over de eeuwen heen. Ook wat betreft zoet-zout grondwater heeft
Nederland een reputatie hoog te houden. Aan de andere kant kunnen wij overigens veel leren
over de manier hoe andere (aride) gebieden omgaan met (extreme) droogte (e.g., Malakoff et
al., 2020).
Vanaf jaren ‘50 zijn Nederlandse ingenieurs leidend geweest bij het opslaan van voorgezuiverd
oppervlaktewater in duinwaterwingebieden (Van de Ven, 1993; Venhuizen, 1975). De eerste
ondergrondse waterberging (zogenaamde Aquifer Storage and Recovery systemen) zijn hier
ontwikkeld (Stuyfzand, 1993). KWR (voorheen KIWA) heeft daarbij als overkoepelende
kennispartner een belangrijke positie ingenomen.
Vanuit Nederland kan kennis gebracht worden naar de Small Island Developing States op het
gebied van zoetwaterbeschikbaarheid en zoet-zout (grond)water management omdat op de
eilanden van het Waddengebied en Zeeland in het verleden al veel onderzoek is gedaan. Onze
partners én concurrenten komen uit Australië (CSIRO, Flinders University), de Verenigde
Staten (USGS), Nieuw-Zeeland en Duitsland (BGR). Met name Australië, de Verenigde Staten
en Nieuw-Zeeland hebben vanwege hun geografische ligging een meer natuurlijke relatie met
de Small Island Developing States.
Figuur 42 laat zien dat er wereldwijd veel gebieden zijn waar in potentie problemen met zoetzout grondwater zijn geregistreerd (rode punten) en waar mogelijk oplossingen nodig zijn om
bijvoorbeeld de zoetwaterbeschikbaarheid te garanderen.

Figuur 42: Zoute grondwater voorkomens op wereldschaal (IGRAC: Van Weert et al., 2009) en
geregistreerde case studies (rode punten) waar zout grondwater een probleem is (bron: Oude Essink).
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6

Analyse zoetwaterbeschikbaarheid

6.1

Inleiding
Op nationale schaal is ingezet op het ontwikkelen van robuuste, flexibele en lange termijn
oplossingen die kunnen bijdragen aan succesvolle waterbeheerstrategieën in de veranderende
Nederlandse Delta. Centraal staat hierin het vergroten van het zoetwateraanbod en het
verminderen van de zoetwatervraag op nationaal niveau. Vooral in het Waddengebied en de
Zuidwestelijke Delta wordt de agrarische sector geconfronteerd met toenemende gevolgen van
watertekorten en verzilting. De agrarische sector en gemeenten beschouwen een betrouwbare
zoetwatervoorziening als één van de speerpunten voor toekomstige ontwikkeling en duurzame
groei.
Belangrijke vragen zijn:
• hoe verandert de zoetwaterbeschikbaarheid vanuit het grond- en oppervlaktewater in
de laaggelegen kustgebieden als gevolg van klimaatverandering en menselijk
handelen;
• hoe kunnen regionale strategieën om de waterbeschikbaarheid te garanderen effectief
worden geïmplementeerd om waterafhankelijke functies in de toekomst te behouden?
• wat is het potentieel op regionale schaal van maatregelen om de
zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten of de vraag naar water te verminderen?
• in hoeverre dragen deze regionale strategieën bij aan een landelijke oplossing voor
een klimaatbestendige zoetwatervoorziening?
Om op regionale schaal in kustgebieden een robuuste en veerkrachtige (zoet)
watervoorziening voor mens en natuur op de lange termijn te realiseren is eerst inzicht nodig
in de verschillende aspecten van het watervraag en -aanbod vraagstuk, nu en in de toekomst.
Bij een grotere watervraag dan er aanbod van water mogelijk is moet het wateraanbod worden
vergroot (zie hoofdstuk 4, p. 47) en/of de watervraag worden verkleind, willen we hetzelfde
voorzieningsniveau kunnen blijven handhaven. Als kanttekening moet worden opgemerkt of dit
overal wenselijk en realistisch is, gegeven het veranderende klimaat en de toenemende eisen
die we stellen aan ons watersysteem in een delta die snel verstedelijkt.
Het gaat uiteindelijk om het leveren van voldoende water van de juiste kwaliteit op het juiste
moment en op de juiste locatie tegen redelijke kosten. Dit vereist per regio en in de tijd inzicht
over de volgende vijf aspecten (Figuur 43):
1. De hoeveelheid m3 zoetwater.
De watervraag per type gewas varieert.
2. De kwaliteit van het water.
Het betreffende water dient voldoende zoet te zijn voor de desbetreffende
gebruikersdoeleinden (Stuyt et al., 2016).
3. Het moment over het seizoen.
De behoefte om zeker te zijn van voldoende zoet water varieert over het seizoen. Zo
is voldoende water van voldoende kwaliteit met name nodig in het begin van het
groeiseizoen, tijdens nachtvorst om de bloesem van fruitbomen te besproeien en kort
op de oogst aan het einde van het groeiseizoen. Dit staat los van de waterbehoefte
tijdens droge periodes.
4. De locatie in de regio.
Aan het eind van een wateraanvoersysteem is de waterkwaliteit vaak slechter door
bijvoorbeeld interne verzilting (Schipper et al., 2014; Stuyt et al., 2013). Verder wordt
de waterkwaliteit beïnvloedt door de geologische omstandigheden en door de zoet-

66 van 126

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

zout verdeling ter plaatse die sterk kan variëren (Delsman et al., 2013), zie ook
bijvoorbeeld de zoutconcentratie in het oppervlaktewater in een deelgebied van de
Haarlemmermeer (Figuur 62, p. 110).
5. De prijs per m3 water, over het seizoen en in de toekomst.
In principe is ontzilting altijd mogelijk, maar tegen hoge (energie)kosten en met
gevolgen voor het milieu, waardoor deze maatregel meestal geen optie is. Tenzij op
termijn goedkope en duurzamere wind / zon energie beschikbaar is en het probleem
met het restproduct (brijn) wordt opgelost. Onzekere parameter in de kosten is de prijs
voor energie, die over de tijd en in de toekomst sterk kan variëren. Daarbij is in de
energietransitie naar duurzame energievormen (wind, zon) niet te voorspellen waar de
energieprijzen op uit komen.

Figuur 43: Vijf aspecten die het verschil in watervraag en aanbod in een regio bepalen.

6.2

Componenten op weg naar een duurzame en veerkrachtige
zoetwatervoorziening
Op weg naar een duurzame en veerkrachtige zoetwatervoorziening voor lokale en regionale
systemen zijn zeven componenten te identificeren:
1. Urgentie en bewustwording bij waterbeheerders, beleidsmakers en investeerders.
Waterbeheerders, beleidsmakers en investeerders moeten zich bewust zijn van de
problemen rondom de (toekomstige) zoetwaterproblematiek. Tevens moeten ze de
urgentie inzien dat nu actie geboden moet worden. Belangrijk lijkt een zogenaamde
‘frontrunner’ / aanjager vanuit de (regionale) overheid die initiatieven kan en wil starten en
door ontwikkelen. Calamiteiten zoals de droogtes van de laatste jaren die de urgentie
duidelijk maken helpen daar helaas bij, conform de uitspraak van waterbeheerders in het
kader van waterveiligheid: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood – en af en toe een
watersnood!’.
2. Systeembegrip, kennis en data op orde.
Voldoende kennis over de processen die de zoetwaterbeschikbaarheid onder invloed van
klimaatverandering en menselijk handelen bepalen, is van belang. Het betreft bijv.
onderzoek naar het zoet-zout watersysteem en de dynamiek van regenwaterlenzen (zie
ook sectie 3.2, p. 38). Data via open data platforms of open sources (artikelen via
bijvoorbeeld Scopus; zie ook sectie 3.3, p. 38) dient beschikbaar te zijn voor een optimale
kennisdeling. Een goed voorbeeld is de toegankelijkheid van de zoet-zout verdeling in het
grondwater van de Provincie Zeeland, die is gekarteerd binnen het project FRESHEM
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Zeeland. Agrariërs maken veelvuldig gebruik van de kennis waar zich zoet grondwater
bevind; parallel dient de overheid hiervoor beleid te hebben ontwikkeld.
Inzicht in (het verschil in) watervraag en -aanbod.
Om te analyseren wanneer een regio watertekorten heeft, is inzicht nodig in de vraag en
aanbod van voldoende water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment, de juiste locatie
tegen redelijke kosten. Water- en zoutbalansen over de tijd kunnen daarbij helpen. Bij een
eventueel verschil tussen watervraag en aanbod -eventueel in de toekomst onder
klimaatverandering en/of menselijk handelen- kan een handelingsperspectief in beeld
worden gebracht.
Binnen het Deltaprogramma Zoetwater worden op nationale schaal deze analyses
uitgebreid uitgevoerd. In deze studies in het IJsselmeer, inclusief de gebieden die daar van
afhankelijk zijn voor zoet water, altijd een hoofdthema (bijv. Hunink et al. (2021); Klijn et al.
(2012); Mens et al. (2020); Pouwels et al. (2021)). De Wadden eilanden komen in deze
analyses niet aan bod. Een ander voorbeeld van de Zuidwestelijke Delta is ‘Vraag en
aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta - een verkenning’ (De Vries et al., 2009).
Deelname van stakeholders.
Betrokkenheid van de probleemeigenaren is essentieel om een duurzame en
veerkrachtige zoetwatervoorziening te realiseren.
Uitvoeren van pilots.
Veldproeven zijn nodig om maatregelen te testen in de praktijk en hiervan te leren. Het
gaat om de werking van een maatregel, of dit overeenkomt met hetgeen is voorspeld in
het lab en/of met behulp van modelberekeningen, de werkelijke aanlegkosten, hoeveel
beheer en onderhoud de maatregel nodig heeft, en of de maatregelen zo efficiënt zijn als
voorspeld. Problemen worden geïdentificeerd en waar mogelijk opgelost. De mate van
succes van een pilot dient (eerlijk) te worden vastgelegd en open gecommuniceerd, liefst
in guidelines. Ook van niet succesvolle pilots kan worden geleerd en stakeholders die de
pilots financieren dienen hier rekening mee te houden.
Afstemming met beleid & governance.
Kennis nodig over de wet- en regelgeving, vanuit Nederland en de EU (o.a. Kader Richtlijn
Water). Stakeholders kunnen tijdelijke vrijstellingen in wet- en regelgeving voor pilots in
orde brengen. Voor de opschaling van de pilots naar een regionale toepassing dient de
wet- en regelgeving ruimte te bieden. De huidige wet- en regelgeving kan bijvoorbeeld een
te intensieve en te dure monitoring van de waterkwaliteit ter plaatse van de pilot eisen,
waardoor maatregelen onrendabel worden. Mogelijkheid is dan bijvoorbeeld een
afgeslankte vorm van de monitoringsverplichting zonder negatieve gevolgen voor de
waterkwaliteit ook denkbaar, waardoor een pilot ook economisch haalbaar is (Zuurbier et
al., 2015).
Opschaling en communicatie.
Aan de hand van kansrijkheidskaarten kan de mate van regionale opschaling van een
bepaalde maatregel worden bepaald. In de opschaling dient ook de economische
haalbaarheid te worden meegenomen. Verder moet gekeken worden of de opgeschaalde
maatregel niet interfereert met andere functies in het gebied die bijvoorbeeld zoet water
nodig hebben. In het opschalingsproces naar een succesvolle strategie die de
zoetwaterbeschikbaarheid vergroot is kennis delen essentieel.
Het grote voordeel van ondergrondse waterberging is dat in de natte periode voldoende
water van goede kwaliteit kan worden opgeslagen, en dat tijdens (droge) periodes, als het
oppervlaktewater systeem geen zoet water kan leveren, na onttrekking het water kunt
benutten voor verschillende eindgebruikers.
Voor het analyseren van opschalingsmogelijkheden op gebiedsniveau en nationaal zijn
verschillende instrumenten ontwikkeld. Hieronder een opsomming van een aantal studies:
Voor de Zuidwestelijke Delta:
• ‘Freshfource’ (INFRAM et al., 2016)
• ‘€ureyeopener Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden’
(Schipper et al., 2014)
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•

GO-FRESH:
Valorisatie
kansrijke
oplossingen
voor
een
robuuste
zoetwatervoorziening (Oude Essink et al., 2018), zie ook Bijlage D.2, p. 117
• Samenwerken voor Zoet Water Schouwen-Duiveland (Kaandorp et al., 2021)
Voor het Waddengebied:
• Spaarwater: Kansenkaarten verschillende maatregelen Waddengebied (Acacia Water,
2019), zie ook Bijlage D.1, p. 117
• Kansenkaart antiverziltingsdrainage, technische rapportage (Burger et al., 2019)
Nationaal (inclusief Waddengebied en Zuidwestelijke Delta)
• Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun
effecten: 'Fresh Water Options Optimizer' (Nikkels et al., 2015; Van Bakel et al., 2014)
• ‘Regioscan Zoetwatermaatregelen, Verkennen van het perspectief van kleinschalige
zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave’ (Delsman et al., 2018b; Te
Winkel et al., 2020)
• COASTAR geohydrologische geschiktheidskaarten ondergrondse zoetwateropslag
Nederlandse kustgebied (Bos - Burgering et al., 2021), zie ook Bijlage D.5, p. 119
In de volgende secties wordt per gebied (vaste land Waddengebied, Waddeneilanden,
Zuidwestelijke Delta) getoetst wat de status is op weg naar een duurzame regionale
zoetwatervoorziening. De analyse is gedaan aan de hand van de zeven componenten die
hierboven zijn beschreven. Alle componenten behoren voldoende ontwikkeld te zijn. Er is een
kwalitatieve analyse gedaan over de status van elke component voor het desbetreffende
gebied. De status van de componenten is per gebied gevisualiseerd in een webdiagram, zie
Figuur 44. Deze analyse is gebaseerd op expert judgement van de auteurs van deze position
paper, zodoende niet volledig en dus slechts een indicatie van de werkelijke status van het
gebied betreffende de mate van een duurzame regionale zoetwatervoorziening. Openbare
informatie is gebruikt waarbij per deelgebied enkele referenties zijn opgegeven ter
onderbouwing. Naast de informatie over enkele projecten en onderzoeken (Bijlage D) en
geraadpleegde literatuur (Hoofdstuk 9 Referenties) zijn tevens zijn projecten geïnventariseerd
uit de tweede fase van het Deltaplan Zoetwater (Nationaal Deltaprogramma Zoetwater, 2021)
en het overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust (Van Loon-Steensma, 2021).
De waardering van een component op een schaal is van 1 tot 5. De waarde per getal kan
kwalitatief als volgt worden geduid: 1) geen enkel initiatief, 2) niet voldoende ontwikkeld, 3)
ontwikkeld, met name regionale initiatieven, 4) ontwikkeld, regionale en landelijke initiatieven,
5) volledig doorontwikkeld, van lokale tot en met landelijke initiatieven.

Figuur 44: Analyse aan de hand van zeven componenten van de status van het Waddengebied en de
Zuidwestelijke Delta op weg naar een duurzame regionale zoetwatervoorziening. Hoe groter de waarde,
hoe beter de desbetreffende component is ontwikkeld/gerealiseerd. Duiding waardes: 1) geen enkel

69 van 126

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

initiatief, 2) niet voldoende ontwikkeld, 3) ontwikkeld, met name regionale initiatieven, 4) ontwikkeld,
regionale en landelijke initiatieven, 5) volledig doorontwikkeld, van lokale tot en met landelijke initiatieven.

6.3

Waddengebied

6.3.1

Vaste land Waddengebied
Voor het vaste land in het Waddengebied beginnen meerdere componenten op weg naar een
duurzame regionale zoetwatervoorziening op stoom te komen (zie Figuur 45 en Tabel 8). Het
project Spaarwater (Bijlage D.1, p. 117) heeft met subsidies van het Waddenfonds,
Deltaprogramma Zoetwater en regionale partijen in deze regio een flinke versnelling gegeven
aan het ontplooien van maatregelen om efficiënter om te gaan met zoetwater, het vergroten
van zoetwaterlenzen en het waterbergend vermogen van de bodem (Acacia Water, 2019,
2016). Systeemkennis over het grondwatersysteem is opgebouwd binnen MIPWA
(Snepvangers and Berendrecht, 2007) en de Brede Grondwaterstudie Fryslân (Oude Essink,
2021; Vermulst and Van der Linde, 2020). Inzicht in watervraag en aanbod of over de
duurzaamheid van de grondwateronttrekkingen van Vitens over de tijd en in toekomstige
situaties, is vooralsnog niet verkregen op (sub-)regionale schaal. Nationale analyses met
behulp van het Nationaal Water Model zouden een eerste inschatting kunnen geven van
tekorten in de zoetwatervoorziening voor peilbeheer, doorspoeling en beregening (Snippen et
al., 2016).

Figuur 45: Analyse aan de hand van zeven componenten over de status van het Waddengebied (vaste
land) op weg naar een duurzame regionale zoetwatervoorziening. Hoe groter de waarde, hoe beter de
desbetreffende component is ontwikkeld/gerealiseerd. Duiding waardes: 1) geen enkel initiatief, 2) niet
voldoende ontwikkeld, 3) ontwikkeld, met name regionale initiatieven, 4) ontwikkeld, regionale en
landelijke initiatieven, 5) volledig doorontwikkeld, van lokale tot en met landelijke initiatieven.
Tabel 8: Schatting componenten vaste land Waddengebied, inclusief referenties (niet volledig).
Vaste land Waddengebied
Component
duiding
Urgentie &
4
Bewustwording
Systeembegrip,
kennis en data
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2,5

referenties
In oprichting: Kenniscentrum Landbouw op verzilte bodem (Elzenga et al., 2021)
Brede Grondwaterstudie Fryslân (Vermulst and Van der Linde, 2020)
Zoet-zout Knooppunt
Monitoring Verzilting Dongeradeel (De Louw et al., 2006)
Effecten peilstijging Lauwersmeer (Delsman and Oude Essink, 2008; Oude
Essink and De Louw, 2006)
Grondwatermodellering en proceskennis MIPWA (Borren et al., 2014;
Snepvangers and Berendrecht, 2007)
Spaarwater (Acacia Water, 2019, 2016)
Brede Grondwaterstudie Fryslân (Oude Essink, 2021; Vermulst and Van der
Linde, 2020)
Kartering en modellering zoet-zout grondwater (Faneca Sànchez et al., 2012;
Pauw et al., 2012)
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6.3.2

Inzicht water
vraag-aanbod
Stakeholders
Uitvoeren pilots

2

Beleid &
governance
Opschaling

2,5

3,5
3

Spaarwater (Acacia Water, 2019, 2016)
Saliniteitsmetingen oppervlaktewater, Boeren Meten Water
COASTAR (Bos - Burgering et al., 2021)

2

Kansenkaart antiverziltingsdrainage (Burger et al., 2019)
COASTAR, kansrijkheidskaarten Noord-Holland, Groningen
Regioscan zoetwatermaatregelen gebiedsproces (Te Winkel et al., 2020)
(landsdekkende opschaling, niet specifiek de Zuidwestelijke Delta)

Waddeneilanden
Voor de Waddeneilanden kunnen enkele componenten op weg naar een duurzame regionale
zoetwatervoorziening verbeterd worden (zie Figuur 46 en Tabel 9). De Waddeneilanden zullen,
net als alle (lage) eilanden wereldwijd, de effecten van klimaatverandering (inclusief
zeespiegelstijging) op de zoetwatervoorziening als eerste voelen (Falkland, 1999; Karnauskas
et al., 2016; Martyr-Koller et al., 2021; Storlazzi et al., 2018, 2015; White and Falkland, 2009).
Inzicht in water aanbod en vraag is niet voor alle eilanden duidelijk. Het is bijvoorbeeld ook niet
bekend tot welke zeepspiegelstijging de laaggelegen poldergebieden aan de kant van het Wad
de huidige landbouwfuncties kunnen handhaven, of wat het effect is op de zoetwaterlenzen.
Voor de eilanden Texel en Terschelling worden pilots verder uitgewerkt (o.a. Zoete Toekomst
Texel, PPS Terschelling); dit zijn echter slechts twee van de vijf bewoonde Waddeneilanden.

Figuur 46: Analyse aan de hand van zeven componenten over de status van de Waddeneilanden op weg
naar een duurzame regionale zoetwatervoorziening. Hoe groter de waarde, hoe beter de desbetreffende
component is ontwikkeld/gerealiseerd. Duiding waardes: 1) geen enkel initiatief, 2) niet voldoende
ontwikkeld, 3) ontwikkeld, met name regionale initiatieven, 4) ontwikkeld, regionale en landelijke
initiatieven, 5) volledig doorontwikkeld, van lokale tot en met landelijke initiatieven.
Tabel 9: Schatting componenten Waddeneilanden, inclusief enkele referenties (niet volledig).
Waddeneilanden
Component
duiding
Urgentie &
3
Bewustwording
Systeembegrip,
kennis en data
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2

referenties
Zoet-zout Knooppunt
In oprichting: Kenniscentrum Landbouw op verzilte bodem (Elzenga et al.,
2021)
Kartering en modellering zoet-zout grondwater (Kok et al., 2010)
Zoet-zout grondwatermodellering Texel (Pauw et al., 2012; Van Vugt et al.,
2003)
CLIWAT zoet-zout kartering en modellering Terschelling (Støvring Harbo
et al., 2011)
PPS Klimaatrobuust Watersysteem Terschelling
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Inzicht water
vraag-aanbod
Stakeholders
Uitvoeren
pilots

Beleid &
governance
Opschaling

6.4

1,5
2,5
3

PPS Klimaatrobuust Watersysteem Terschelling

Zilte landbouw Texel; een voorbeeld transitieproject (De Vos et al., 2010)
Saliniteitsmetingen oppervlaktewater, Boeren Meten Water
Zoete Stuw Texel
Zoete Toekomst Texel

2
2

Zuidwestelijke Delta (focus Zeeland)
De Zuidwestelijke Delta scoort redelijk tot goed op meerdere componenten op weg naar een
duurzame regionale zoetwatervoorziening (zie Figuur 48 en Tabel 10). In de Zuidwestelijke
Delta wordt al vanaf begin eind jaren ‘80 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van infiltratie
in kreekruggen (IWACO, 2000, 1996, 1992; Mann, 1987, 1985). De kwetsbaarheid van zowel
grond- als oppervlaktewater systeem was in deze regio al voor 2000 duidelijk. Vanaf midden
jaren 2000 is onderzoek gedaan naar zoet-zout grondwater, zie Figuur 47. Binnen onder
andere het programma Kennis voor Klimaat is vanaf 2010 promotieonderzoek gestart naar de
werking van regenwaterlenzen drijvend op zout grondwater. Eén van de eerste regionale 3D
zoet-zout modellen met hoge resolutie (100*100m2 modelcellen) is voor deze regio
geconstrueerd om de effecten van klimaatverandering te bestuderen. Begin 2015 werden
enkele pilots met betrekking tot lokale zoetwaterbeschikbaarheid (GO-FRESH)
geïmplementeerd waarbij aansluiting met het Deltaprogramma Zoetwater is gerealiseerd
(Deltaprogramma, 2017; Nationaal Deltaprogramma Zoetwater, 2021). Sinds 2021 heeft de
Zeeuwse regio tevens een Zeeuws Deltaplan Zoet Water9.

——————————————
9
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Figuur 47: Voorbeeld dwarsverbanden en relaties van een aantal projecten in de Zuidwestelijke Delta en
daarbuiten.
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Figuur 48: Analyse aan de hand van zeven componenten over de status van de Zuidwestelijke Delta
(focus Zeeland) op weg naar een duurzame regionale zoetwatervoorziening. Hoe groter de waarde, hoe
beter de desbetreffende component is ontwikkeld/gerealiseerd. Duiding waardes: 1) geen enkel initiatief,
2) niet voldoende ontwikkeld, 3) ontwikkeld, met name regionale initiatieven, 4) ontwikkeld, regionale en
landelijke initiatieven, 5) volledig doorontwikkeld, van lokale tot en met landelijke initiatieven.
Tabel 10: Kwalitatieve schatting componenten Zuidwestelijke Delta (focus Zeeland), inclusief referenties
(niet volledig).
Zuidwestelijke Delta (focus Zeeland)
Component
duiding referenties
Urgentie &
5 Beschrijving grondwaterlichamen Scheldestroomgebied (Rijkswaterstaat, 2009;
Bewustwording
Werkgroep Grondwater KRW Schelde, 2008)
Synthese Zuidwestelijke Delta(Deltaprogramma and Deelprogramma
Zuidwestelijke Delta, 2014)
Zeeuws Deltaplan Zoet Water (Provincie Zeeland, 2021)
Zoet-zout Knooppunt
Systeembegrip,
4 Voorkomen en dynamiek van regenwaterlenzen in de Provincie Zeeland (Oude
kennis en data
Essink et al., 2009)
Werking watersysteem promoties (De Louw, 2013; Pauw, 2015; Zuurbier, 2016)
en artikelen (De Louw et al., 2011a)
Geologie en ondergrond (Stafleu et al., 2011), REGIS (Goes and Vernes, 2010;
Seepvangers and Vernes, 2010; Vernes, 2010; Vernes et al., 2010)
Zoet-zout grondwatermodellering (Mulder et al., 2020; Van Baaren et al., 2016)
Zoet-zout grondwater kartering FRESHEM Zeeland (Delsman et al., 2018a;
King et al., 2020, 2018; Van Baaren et al., 2018), (Goes et al., 2009)
Evaluatie grondwateronttrekkingsregels (Oude Essink and Pauw, 2018)
Effecten zout Volkerak-Zoommeer op grondwatersysteem (Oude Essink et al.,
2008)
Inzicht watervraag3 Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta - een verkenning
aanbod
(De Vries et al., 2009)
(Verkenning benutting brak grondwater voor drinkwatervoorziening)
Stakeholders
4
Uitvoeren pilots
4 Infiltratie Praktijkproef Kapelle, Zeeland (Mann, 1985)
Monitoring Waterdunen, Perkpolder (Buma et al., 2008a, 2008b)
Hydrologische studie Kustlaboratorium (Van Baaren et al., 2012)
GO-FRESH: Pilots ondergrondse waterberging (Oude Essink et al., 2018, 2014;
Pauw et al., 2015)
Pilots Schouwen-Duiveland (Kaandorp et al., 2021)
Zouttolerante aardappel binnen Proeftuin Zoet Water (Heselmans et al., 2017)
Beleid &
3 Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse waterberging’
governance
(Zuurbier et al., 2015)
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Opschaling

6.5

3

Zoetwater baten voor de agrariër; De opbrengsten van zoetwatermaatregelen
(Tolk et al., 2015)
Regioscan Zoetwatermaatregelen - Verkennen van het perspectief van
kleinschalige zoetwatermaatregelen (Delsman et al., 2018b)
Kansenkaarten zoetwatermaatregelen Zeeland GO-FRESH (Oude Essink et al.,
2018)
Samenwerken voor Zoet Water Schouwen-Duiveland (Kaandorp et al., 2021)
Regioscan zoetwatermaatregelen gebiedsproces (Te Winkel et al., 2020)
(landsdekkende opschaling, niet specifiek de Zuidwestelijke Delta)

Internationaal
Eerder is aangegeven dat landen als Israël, Australië en de Verenigde Staten al gedurende
lange tijd intensief bezig zijn met het realiseren van een duurzame en veerkrachtige
zoetwatervoorziening. In sectie 5.3.1 (p. 64) is een aantal rapporten gemeld die verschillende
vormen van ondergrondse waterberging uitgebreid beschreven in de vorm van guidelines.
Voor veel andere overbevolkte (en onderontwikkelde) delta’s is de zoetwaterbeschikbaarheid
echter geen zekerheid. Hier spelen meerdere factoren een rol die de mate van
zoetwaterbeschikbaarheid bepalen: verstedelijking, bodemdaling en verzilting door grote
grondwateronttrekkingen, zandwinning, bovenstroomse dammen die afvoer van zoet
rivierwater reguleren en overstromingsrisico’s. Tegelijk is in deze regio’s de voedselvoorziening
essentieel voor de lokale bevolking en blijft deze sector belangrijk in de geplande economische
ontwikkelingen.
Juist in deze delta’s zijn de volgende aspecten van belang:
• projecties van watervraag en wateraanbod, onder business-as-usual en in geval van
veranderingen in klimaat en menselijk handelen zijn essentieel om de urgentie aan te
geven en bewustwording te ontwikkelen.
• afsluitende kleilagen verhinderen de infiltratie van regenwater en beperken de aanvulling
van zoete grondwatervoorraden; zeespiegelstijging en overstromingen zal leiden tot
verzilting van de voorraden.
• good governance is essentieel om een transitie in gang te zetten.
• in-depth kennis over processen is nodig om robuuste en duurzame adaptatiepaden uit te
rollen.
• ‘there is no solution that fits all’, gegeven de grote zoetwatervraagstukken die doorgaans
in deze delta’s van toepassing zijn; een combinatie van verschillende maatregelen inclusief
een transitie in watergovernance is hoogstwaarschijnlijk nodig.
Een beperking voor deze delta’s om de zoetwaterbeschikbaarheid te analyseren is dat de
datatoegankelijkheid t.o.v. Nederland over het algemeen matig tot slecht is. Er is regelmatig of
geen digitale data beschikbaar, of alleen tegen kosten, of verspreid over meerdere instituten,
en vaak ook nog beperkt in omvang. Inzicht in welke gradatie van data dichtheid nodig is om
een analyse naar de zoetwaterbeschikbaarheid uit te voeren is geen overbodige luxe.
Bovendien is kennis en kunde over (het implementeren van) veldproeven vaak beperkt.
Tenslotte is gedegen hydrogeologische basiskennis regelmatig afwezig in een groot aantal
landen.
Voor de delta’s van de Mekong, Nijl en Ganges-Brahmaputra-Meghna (Bangladesh) is in
Figuur 49 een kwalitatieve analyse gedaan van de status van de drie delta’s op weg naar een
duurzame regionale zoetwatervoorziening.
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Figuur 49: Kwalitatieve analyse aan de hand van zeven componenten over de status van de drie delta’s
van de rivieren de Mekong, de Nijl en de Ganges-Brahmaputra-Meghna (Bangladesh) op weg naar een
duurzame zoetwatervoorziening. Hoe groter de waarde, hoe beter de desbetreffende component is
ontwikkeld/gerealiseerd. Duiding waardes: 1) geen enkel initiatief, 2) niet voldoende ontwikkeld, 3)
ontwikkeld, met name regionale initiatieven, 4) ontwikkeld, regionale en landelijke initiatieven, 5) volledig
doorontwikkeld, van lokale tot en met landelijke initiatieven.

Als voorbeeld wordt hier de Mekong delta kort besproken: de laaggelegen Mekong delta is van
grote economische waarde; het wordt ook wel de Rice Bowl van Vietnam (orde 100 miljoen
mensen) genoemd (Minderhoud et al., 2019). Vanaf begin jaren ‘90 is door overexploitatie van
grondwater en zandwinning in rivierbeddingen een aantal processen in gang gezet:
bodemdaling, afname zoete grondwatervoorraden, verhoogd overstromingsrisico, toename
zoutintrusie in het oppervlaktewater en grondwatersysteem, en versnelde kusterosie (Eslami
et al., 2019; Minderhoud et al., 2017). In de toekomst zal klimaatverandering bovendien het
watersysteem verder onder druk zetten. Parallel hieraan hebben in de laatste jaren (2016 en
2019) ernstige droogtes plaatsgevonden die de drinkwatervoorziening onder druk zette, ook
door allerlei ingrepen stroomopwaarts. Hydraulische en hydro(geo)logische data is de laatste
tientallen jaren in dit communistisch land consistent verzameld en beschikbaar bij de
desbetreffende overheden die over water gerelateerde onderwerpen gaan.
Om de water- en voedselzekerheid te versterken en het watergebruik in de landbouw efficiënter
te maken worden in Yu et al. (2021)10 beleidsmakers geadviseerd een zestal kernprincipes aan
te houden. Het doel is te komen tot een duurzamer en veerkrachtiger agrarisch waterbeheer.
De principes zijn:
1. investeer in kennis over de beschikbare waterbronnen.
2. stel limieten voor waterverbruik in.
3. kies voor een systeembenadering om water management te verbeteren.
4. begrijp de verschillende belangen van boeren, stedelingen, fabriekseigenaren en
milieuactivisten, en handel ernaar .
5. maximaliseer en deel de voordelen in de landbouw.
6. leer en evalueer van interventies in waterproductiviteit.
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7

Hoe vooruit in het Waddengebied?

7.1

Inleiding
In dit hoofdstuk vormen de analyses van de vorige hoofdstukken over de zoet-zout processen,
bouwstenen kennisvergaring (systeemkennis, data, meettechnieken, modelleertechnieken),
bouwstenen technieken en kennisuitwisseling de basis waarmee voor het Waddengebied
stappen kunnen worden gezet om een duurzame en veerkrachtige zoetwatervoorziening te
realiseren.

7.2

Opschaling en combineren slimme zoetwaterpraktijken
In Hoofdstuk 4 (p. 47) is een groot aantal beproefde technieken en maatregelen beschreven,
die ingezet kunnen worden in een strategie voor het vergroten van de
zoetwaterbeschikbaarheid. Omdat de meeste maatregelen sterk afhankelijk zijn van lokale
omstandigheden (bijv. bodem/grondwater, maar ook investeringsmogelijkheden) wordt het
aangeraden om deze maatregelen gecombineerd in te zetten (Figuur 50). Hoewel maatregelen
in de praktijk succesvol zijn gebleken, blijft opschaling vaak achter. Hiervoor zijn een aantal
oorzaken aan te wijzen:
• te snel willen uitrollen van een pilot die succesvol is gebleken. De pilot is uitgevoerd onder
specifieke hydraulische en hydro(geo)logische condities; en dat garandeert niet dat op
andere locaties dezelfde condities heersen en de maatregel ook succesvol zal zijn.
• kennis over mislukte pilots en opschalingspogingen wordt vaak niet gedeeld.
• informatie van succesvolle pilots is niet altijd toegankelijk voor derden; webbased tools,
quickscans zijn niet altijd open beschikbaar en de gebruikte databronnen zoals
monitoringsresultaten zijn niet op orde en/of open-source.
• het individueel belang wordt niet altijd goed afgewogen en geëvalueerd tegenover het
maatschappelijk belang; hoe wordt beschikbaar water verdeeld bij schaarste, wie heeft
recht op zoet water in sloten; wie heeft het recht op de eerste of laatste druppel?
• maatregelen zijn niet altijd economisch interessant voor agrariërs; er is niet eenduidig
gecommuniceerd over de kosten betreffende materiaal, energie, beheer en onderhoud.
Het is niet duidelijk welk deel van de kosten gelieerd is aan onderzoek en welk deel aan
de feitelijke directe pilotkosten. In een pilot waarin wetenschappelijk de effectiviteit van een
maatregel moet worden aangetoond kan het geen doel zijn om de kosten waar mogelijk
goedkoper te maken, bijvoorbeeld in monitoringsverplichtingen.
In aanvulling op de technieken en maatregelen (zie sectie 4.2, p. 47) wordt tevens het volgende
geadviseerd:
1. bevorder waterbesparing in landbouw, drinkwatersector en industrie.
2. registreer beter alle grondwateronttrekkingen, en indien nodig, minimaliseer de debieten.
3. stem landgebruik af op lokale omstandigheden in bodem en (grond)water. Verander het
landgebruik om de zoetwatervraag te verlagen, bijv. zoutresistente gewassen of
herverdeling van typen gewassen zodat geen gewassen worden geteeld op locaties waar
de (toekomstige) zoetwaterbeschikbaarheid onzeker is. Zo bevat het rapport ‘Op
Waterbasis’ (Deltares et al., 2021) een beeldend pleidooi om ons landgebruik meer af te
stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem.
4. verhoog de capaciteit van regenwaterinfiltratie, met name in stedelijk gebied.
5. hergebruik afvalwater in een circulaire economie.
6. bewaar waar mogelijk zoet grondwater als strategische reserve voor een onzekere
toekomst.
7. werk aan operationeel grondwater management in de vorm van ‘early warning’ systemen
om de status van zoete grondwatervoorraden beter te beheren.
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8. onderzoek of het ontzilten van brak grondwater eventueel een alternatieve (aanvullende)
bron kan zijn.
9. faciliteer pilots om (praktijk) ervaring op te doen, innovaties te stimuleren en show-cases
te hebben voor opschaling.

\
Figuur 50: Combinatie van verschillende (kleinschalige) technieken kan leiden tot een regionale
zoetwaterbeschikbaarheid.

Als voorbeeld en inspiratie voor de Wadden wordt de Provincie Zeeland gegeven. Zeeland wil
in 2050 weerbaar zijn tegen een tekort aan zoetwater, en heeft hiervoor het ‘Zeeuws Deltaplan
Zoet Water’ opgesteld 11. Hierbij is een grote groep betrokkenen op zoek naar de beste acties
en maatregelen. In volgorde van voorkeur en voorrang zijn dat (Provincie Zeeland, 2021):
• De basis op orde: het belang van een sterk ecosysteem.
• Zuinig omgaan met water: goede technieken voor bewatering en de rol van keuze
voor gewas of ras.
• Water langer vasthouden: waterbeheer van terrein tot en met het aansturen van het
primaire watersysteem.
• Water opslaan: in kunstmatige bekkens, in de ondergrond en in natuurgebieden.
• Water hergebruiken: water afkomstig uit stedelijke gebieden, water uit
afvalwaterzuiveringen, de mogelijkheden van ontzilting.
• Water aanvoeren.
• Verandering van functie en het accepteren van overblijvende risico’s.

7.3

Kennisuitwisseling
Kennisuitwisseling over maatregelen moet plaatsvinden tussen theorie (kennis bij
universiteiten, kennisinstituten) en praktijk (kennis bij agrariërs, erfbetreders), op verschillende
schalen en ook in relatie tot succesvolle buitenlandse projecten, zie Figuur 51. Naast
opschaling en technische innovaties is de uitwisseling van opgedane kennis en ervaring van
——————————————
11

Het Kenniscentrum Landbouw op verzilte bodem (Elzenga et al., 2021) in oprichting zou een dergelijk
plan voor de Wadden kunnen opstellen.
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groot belang. Zowel binnen de regio, tussen regio’s en internationaal. Ook hiervoor liggen
kansen en uitdagingen in het Waddengebied.

Figuur 51: Het delen van kennis tussen theorie en praktijk, op verschillende schaalniveaus en tussen
nationale en internationale projecten versnelt het proces om te komen tot een duurzame en
veerkrachtige zoetwatervoorziening.

7.3.1

SWOT analyse kennisuitwisseling Waddengebied
Kansen
• Het zoetwatervraagstuk in het Waddengebied, Nederland én daarbuiten wordt urgenter,
gegeven toename bevolkingsdruk en klimaatverandering.
• Zoek naar innovaties daar waar disciplines elkaar overlappen; een gewone pilot
ondergrondse zoetwaterberging is nauwelijks meer innovatief te noemen; kijk daarbij
breder dan water alleen:
o combineer bijvoorbeeld water met voedsel, zoals watervoorziening en
zoutresistente gewassen (Meyer Potato, Kenniscentrum Zilte Teelten, The Salt
Doctors (Arjan Vos), Salt Farm Foundation (Marc van Rijsselberghe).
o combineer water met ontzilting innovaties, liefst in energierijke omgeving (zon,
wind), bijv. de Elemental Water Maker: https://www.elementalwatermakers.com.
Sterktes
• Onze kennisbasis is uitstekend. Veel data is open en gemakkelijk toegankelijk en
bruikbaar, geavanceerde modellen zijn beschikbaar, en stakeholders zijn betrokken.
• Het aantal personen dat zich bezig houdt met zoet-zout grondwater in Nederland is relatief
klein; men ontmoet elkaar (buiten deze corona tijd) regelmatig en snel schakelen is
mogelijk.
Bedreigingen
• Commerciële en wetenschappelijke belangen van deelnemende partijen kunnen de
samenwerking frustreren.
• Als ideeën en voorstellen niet innovatief genoeg zijn, durf dit dan te communiceren met de
indieners.
• Opschalen van pilots naar een regionale strategie is moeilijk omdat:
o elk gebied net weer anders is. Het aanbrengen van ondergrondse
waterbergingssystemen is vaak maatwerk. Een ietwat andere setting vraagt
mogelijk om aanvullend (monitorings)onderzoek dat te duur is zodat implementatie
van de techniek niet kan worden gerealiseerd.
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o

andere disciplines moeten worden aangesproken zoals juridische en economische
aspecten, waar het bestaande projectteam vaak geen kennis van heeft.

Zwaktes
• Probeer de lat hoger te leggen. Beoordeel projectvoorstellen op echte innovaties. Zorg dat
vernieuwende pilots met relatief veel budget ook wetenschappelijk excelleren en kennis
goed delen.
• Het vastleggen en borgen van kennis is een continue en tijdrovend proces. Websites van
projecten worden na afloop project vaak niet meer ondersteund, en projectrapporten zijn
vaak niet voldoende toegankelijk.
• Als een proven-technologie reeds een hoge Technology Readiness Level (Figuur 52)
heeft, dan behoort de techniek gewoon uitgerold te worden, met andere types (EU)
stimuleringsfondsen dan bijvoorbeeld een subsidie vanuit het Waddenfonds.
• Langzaam maar zeker krijgen innovaties en maatregelen een hogere Technology
Readiness Level (Figuur 52). Voor bepaalde technieken geldt dat kan worden afgevraagd
hoe lang subsidie nog nodig is. Wanneer pilots zijn doorontwikkeld en steeds meer in de
praktijk worden uitgevoerd, dan rijst dat vraag of, voor hoeveel budget, en onder welke
condities een nieuwe subsidieverlening voor het uitvoeren van een pilot rechtvaardig is. Of
dat de techniek gewoon verder uitgerold kan worden met andere types (EU)
stimuleringsfondsen dan met een subsidie vanuit het Waddenfonds. Momenteel is deze
inschatting moeilijk te maken omdat een wetenschappelijk gefundeerd kader waarbinnen
onderzoeksvoorstellen worden gewaardeerd op o.a. innovatie, originaliteit en
valorisatiekracht vaak ontbreekt.

Figuur 52: Technology Readiness Levels: de verschillende uitgeschreven (Mankins, 2009, 1995).

7.3.2
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Dare to share knowledge
Het delen van de opgedane kennis en kunde tussen verschillende regio’s in Nederland is
suboptimaal. Onderzoeksresultaten worden vaak te weinig open gedeeld, bevatten soms een
geringe wetenschappelijke basis en verdwijnen in het niet terug te traceren grijze literatuur
circuit, waardoor ervaringen niet worden gedeeld en het wiel opnieuw moeten worden
uitgevonden in andere regio’s. Nuttige kennis wordt zodoende niet gedeeld, zoals
kinderziekten, aanlegkosten, efficiëntie van de maatregel, hydrogeochemische problemen,
welke monitoringstechnieken een goed prijs-kwaliteit verhouding hebben, hoe op te schalen,
etc. Door het versterken van de samenwerking tussen de verschillende gebieden langs de
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Nederlandse kust betreffende de zoet-zout grondwaterproblematiek kunnen niet alleen
innovaties sneller worden gedeeld en kan de noodzakelijke opschaling nationaal worden
versneld, maar kan de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit thema ook
worden verbeterd.
De basis moet zijn dat als een project met subsidies is uitgevoerd, kennisproducten uit dit
project proactief en doelbewust moeten worden vrijgegeven en gepubliceerd in de openbare
ruimte. En dat dit, waar mogelijk, op zowel een praktisch als een wetenschappelijke wijze
plaatsvindt. Deze aanpak past ook bij de huidige trend van open access tot wetenschappelijke
artikelen en open data sharing in het Nederlandse domein (bijv. de BRO, dinoloket.nl voor
geo(hydro)logische databases). Onder het mom van IPR rechten kan specifieke kennis
mogelijk worden afgeschermd, maar dat helpt de publieke zaak niet. Geadviseerd wordt om
kennis te nemen hoe andere landen dit proces van kennisdeling regelen. In de Amerikaanse
situatie dient de USGS bijvoorbeeld kennis in het publieke domein te delen; dit heeft eraan
bijgedragen dat zij in de wereld als toonaangevend kennisinstituut worden bestempeld.
7.3.3

Suggesties voor een verbeterde communicatie tussen regio’s
In de eerste plaats is De Waddenacademie natuurlijk zelf bij uitstek de partij die een
agenderende, programmerende en informerende rol heeft bij onderzoek in de Waddenregio op
het gebied van de zoetwatervoorziening en zoet-brak-zout grondwater. De focus ligt daarbij op
het onderzoeksgebied Geowetenschap & Klimaat. Bovendien zijn anno 2021 in het
Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta andere goede initiatieven gaande. Zo functioneren
het Zoet Zout Knooppunt en het Delta Platform te Zeeland naar behoren, is het Zeeuws
Deltaplan Zoet Water recent geïnitieerd (Provincie Zeeland, 2021) en is het Kenniscentrum
over landbouw op verzilte bodem in oprichting (Elzenga et al., 2021). Behalve het Zoet Zout
Knooppunt zijn de drie bovengenoemde initiatieven met name op specifiek één regio gericht.
In deze paragraaf wordt verder een aantal suggesties opgesomd om de communicatie tussen
projectpartners en tussen de regio’s te verbeteren, en om bestaande kennis en kunde
efficiënter te delen.
1. Breng (toegepaste) wetenschappers en mensen uit de praktijk samen, uit
verschillende relevante sub-disciplines (bijv. hydrogeologen, landbouwkundigen, drainage
experts, monitoring experts, landbouweconomen, frontrunner agrariërs). Deze personen
stellen guidelines, richtlijnen, protocollen en best practices / lessons learned
adviezen op voor verschillende technische, juridische en economische aspecten. In
Australië vindt dit regelmatig plaats (zie bijv. Dillon et al., 2009), maar ook in andere landen
functioneert het naar behoren (zie bijv. WaterAid Bangladesh, 2006). Zo’n rapportage kan
de volgende onderdelen van een stappenplan bevatten naar een regionale of lokale zoete
grondwatervoorziening in een bepaalde regio:
a. Toon aan dat er een (acuut) zoetwatertekort bestaat (een droogte helpt).
b. Analyseer en monitor het grondwatersysteem en de relatie met het oppervlaktewater.
c. Karteer de zoet-zout verdeling in het grondwater (voer bijv. een FRESHEM survey
uit).
d. Voer veldproeven ondergrondse waterberging uit onder verschillende condities (geen
enkel locatie is immers precies hetzelfde) en communiceer ook over minder
succesvolle veldproeven en de daarbij horende lessons learned.
e. Schaal kansen in de regio op voor ‘frontrunner’ agrariërs (laat hen via een website
het basisidee testen) en voor de overheid (door middel van een regionale scan). Voer
een eerste economische haalbaarheidsstudie uit.
f. Communiceer kennis en kunde op verschillende niveaus (gebruikers, overheid), en
geef kennisaanbieders een duidelijke rol in deze communicatie.
g. Tast het juridische spanningsveld af en neem afwegingskaders en regulering op tijd
mee.
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h. Blijf de status van het systeem dat reageert op de techniek monitoren: grondwater
reageert traag op veranderingen waarbij de natuurlijke variabiliteit van het klimaat een
extra factor is..
2. Het Waddenfonds, het Deltaprogramma Zoetwater, NWO en andere
subsidieverstrekkers houden elkaar op de hoogte betreffende onderzoekprogramma’s
en de selectie van voorstellen die subsidie aanvragen op het gebied van de
zoetwaterbeschikbaarheid in kustgebieden. Voldoende kennis wordt gedeeld over
voorstellen die op het punt staan gehonoreerd te worden, om doublures te minimaliseren
of om projectvoorstellen te combineren. In projectvoorstellen dient het onderdeel
kennisdeling prominent en goed uitgewerkt te zijn. Het dient relatief zwaar te worden
meegenomen in de eindbeoordeling én in de evaluatie van het project. Opgeleverde
producten zijn SMART.
3. Leg vast en beheer de meta-data van projecten op een centrale website12 in een
database:
a. Het betreft een database van bestaande én nieuwe projecten. Soms worden
immers projecten uit het verleden (bijv. Glas et al., 1986; IWACO, 1996; Projectgroep
Zoetwateronderzoek, 1986) opnieuw onbewust in een nieuw jasje gegoten en als
innovatie gecommuniceerd.
b. Websites en wiki’s zijn nuttige projectresultaten. Zo wordt de Calculator van de GOFRESH website www.go-fresh.info nog steeds gebruikt; stakeholders vinden het
nuttig en interessant.
c. Een goed voorbeeld van een website is het Zoet Zout Knooppunt
https://zoetzoutknooppunt.nl/, mits inhoud zoals rapporten en artikelen digital
beschikbaar wordt gesteld en contactgegevens van opdrachtnemers worden
toegevoegd.
4. Pas verschillende vormen van communicatie toe, zoals:
a. via een digitale nieuwsbrief, bijv. 1 keer per kwartaal
b. via Linkedin groepen
c. via updates van experts tijdens vergaderingen via TEAMS, één keer per kwartaal
d. via terugkerende één of tweejaarlijks events, zoals Kennisdag Zoetwater, de
Nederlandse Hydrologische Vereniging, SWIM internationaal, het Nederlands
Aardwetenschappelijk Congres (NAC) of (International Association of
Hydrogeologists Nederland).
5. Organiseren congressen over zoetwaterbeschikbaarheid laaggelegen kustgebieden en
geef (online) cursussen en webinars (bijv. via de Nederlandse Hydrologische Vereniging;
hydrogeologie in het kustgebied, ondergrondse waterberging, numeriek modelleren zoetzout).
6. Lever producten zoals databases, toolboxes en kansen- en potentiekaarten voor
ondergrondse waterberging (inclusief een korte manual) zoveel mogelijk uniform aan.
Upload producten op open source sites zoals Gitlab. Maak artikelen open access.
7. Deel kennis over hoe de ondergrondse waterbergingstechnieken naar een hoger
Technology Readiness Level (TRL) kan worden gebracht door robuustheid, flexibiliteit
en meer veerkracht in te bouwen (Mankins, 2009, 1995).
——————————————
12

Er bestaan al databases die generieke informatie over projecten bijhouden, zoals NARCIS, maar de
gegeven informatie over meta-data is vaak onvoldoende en niet geschikt
(https://www.narcis.nl/?Language=nl).
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8. Met betrekking tot het Waddengebied: stel net als de Zeeuwse regio een ‘Wadden
Deltaplan Zoet Water’ op, waarin op zoek is gegaan naar de beste acties en maatregelen
om de zoetwaterbeschikbaarheid te realiseren. Interacteer en deel dit plan met de partners
in de Zuidwestelijke Delta.
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8

Conclusies en aanbevelingen

8.1

Conclusies
Zoet grondwater is een belangrijke bron voor de functies drinkwater-, landbouw-, en
industriewatervoorziening, en voor de natuur. Wereldwijd is 38% (~301 miljoen ha) van het
irrigeerbare areaal met grondwater geïrrigeerd, terwijl ongeveer 50% van het drinkwater uit
grondwater komt (in Nederland is dat ongeveer 65%). De aanwezigheid van brak en zout
grondwater bemoeilijkt de exploitatie van het zoete grondwater, en veroorzaakt problemen voor
de zoetwaterbeschikbaarheid. Wereldwijd zijn er veel gebieden waar in potentie problemen
met zoet-zout grondwater voorkomen en waar mogelijk oplossingen nodig zijn om bijvoorbeeld
de zoetwaterbeschikbaarheid te garanderen.
In laag Nederland, en in het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta in het bijzonder, is
historisch goed te verklaren waarom zout grond- en oppervlaktewater altijd dichtbij is. Toen
duizenden jaren geleden de zeespiegel (tientallen) meters begon te stijgen werd het (lage) land
overstroomd en raakte de goed doorlatende ondergrond verzadigd met brak en zout water. Op
diepte is dit brakke tot zoute grondwater momenteel nog steeds aanwezig; zouttransport in de
ondergrond is een traag proces en uitspoelen van zout kan honderden tot soms duizenden
jaren duren. Laaggelegen kustgebieden trekken brak tot zout grondwater vanuit de diepte en
van de zee aan. Dit leidt tot verzilting van het oppervlaktewater, het ondiepe grondwater en het
bodemwater in de wortelzone. De verwachting is dat bij een (extreme) zeespiegelstijging de
verzilting van het grond- en oppervlaktewatersysteem in het directe kustgebied wordt versneld.
Voor het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta is het belangrijk dat de urgentie betreffende
de (toekomstige) zoetwaterbeschikbaarheid toe neemt. Cruciaal in dit vraagstuk over
zoetwaterbeschikbaarheid onder een veranderd klimaat is het tijdsaspect. Hebben we
voldoende tijd om ons goed voor te bereiden op mogelijk drastische maatregelen? Of kunnen
we met onze verbeterde kennis deze drastische maatregelen mogelijk uitstellen of zelfs
vermijden?
Nederland heeft de afgelopen 60 jaar veel kennis opgebouwd op het gebied van zoet-zout
grondwater en het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid vanuit de ondergrond.
Bovendien is de laatste 15 jaar de kennis over zoet-zout grondwater processen flink
toegenomen door wetenschappelijk onderzoek aan enkele Nederlandse universiteiten. De
opgedane hoogwaardige kennis over processen, monitoringstechnieken, numerieke zoet-zout
modellen en oplossingsrichtingen is onontbeerlijk om te begrijpen of kustgebieden duurzaam
kan worden voorzien van zoetwater, en als dat niet het geval is, hoe op tijd een transitie in
gang te zetten. Met nieuwe kennis over ondergrondse waterberging onder de Nederlandse
duingebieden heeft Nederland zich geplaatst tussen de grote spelers als de Verenigde Staten,
Australië en Israël.
De laatste 15 jaar is kennis over het grondwatersysteem en de directe relatie met de
zoetwatervoorziening in het Nederlandse kustgebied in een versnelling geraakt. Met name de
landbouwsector ziet de zoetwatervoorziening onder druk staan. In het Waddengebied en de
Zuidwestelijke Delta zijn zodoende veel veldproeven opgezet met financiering van de lokale
overheden maar ook met budgetten van het Deltaprogramma Zoetwater, De Waddenacademie
en NWO. Veel projecten betreffen verschillende vormen van ondergrondse waterberging, ook
wel MAR (Managed Aquifer Recharge) of ASR (Aquifer Storage and Recovery) genoemd: de
ondergrond als een buffer en bron van zoetwater. De pilots hebben de uitstraling van
maatwerk; afhankelijk van de lokale omstandigheden varieert de maatregel. Het grootste deel
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van deze projecten communiceert producten en innovaties in grijze literatuur en met
hoofdzakelijk stakeholders in dezelfde regio.
Het zal niet altijd mogelijk zijn om voldoende zout water te leveren van de juiste kwaliteit, op
het juiste moment in het seizoen, op de juiste locatie in de regio en tegen redelijke prijzen. De
watervraag overstijgt nu al regelmatig het wateraanbod. Willen we het huidige
voorzieningenniveau zoet water ook in de toekomst kunnen blijven handhaven, dan moet er
iets veranderen. Op weg naar een duurzame en veerkrachtige (lokale en regionale)
zoetwatervoorziening zijn daarbij zeven componenten te identificeren: 1. urgentie en
bewustwording bij waterbeheerders, beleidsmakers en investeerders; 2. systeembegrip
(kennis en data) op orde; 3. inzicht in (het verschil in) watervraag en -aanbod; 4. betrokkenheid
stakeholders / probleemeigenaren; 5. implementeren en uitvoeren van pilots; 6. afstemmen
met beleid & governance; 7. opschaling en communicatie.
Hoewel maatregelen in de praktijk vaak succesvol zijn gebleken, blijft de opschaling van een
maatregel naar een regio vaak achter. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Een
succesvolle pilot wordt soms te snel uitgerold zonder dat duidelijk is of op andere locaties
dezelfde condities heersen en de specifieke maatregel ook daar succesvol zal zijn. Soms wordt
kennis over mislukte pilots en opschalingspogingen of belangrijke informatie over de
succesfactoren van geslaagde pilots is niet altijd gedeeld. Bovendien kunnen individuele en
maatschappelijke belangen elkaar bijten als er bijvoorbeeld een tekort aan zoet water is en niet
duidelijk is wie bijvoorbeeld recht heeft op schaars zoet water in sloten. Tenslotte kunnen
maatregelen uiteindelijk economisch oninteressant zijn voor agrariërs omdat de werkelijke
kosten van materiaal, energie, monitoringsverplichtingen, en beheer en onderhoud in de
praktijk tegenvallen.
Los van de behandelde technieken en maatregelen wordt tevens geadviseerd om:
• waterbesparing in landbouw, drinkwatersector en industrie te bevorderen.
• de werkelijke grondwateronttrekkingen beter te registreren.
• landgebruik beter af te stemmen op lokale omstandigheden in bodem en (grond)water.
• de capaciteit van regenwaterinfiltratie, met name in stedelijk gebied, te verhogen.
• afvalwater in een circulaire economie te (her)gebruiken.
• zoet grondwater te bewaren als strategische reserve voor een onzekere toekomst .
• operationeel grondwater management van zoete grondwatervoorraden te bevorderen.
• ontzilten van brak grondwater als een alternatieve (aanvullende) bron te onderzoeken.
• pilots te faciliteren om ervaring mee op te doen, innovaties te stimuleren en om showcases te hebben voor opschaling.
Kennislacunes in de zoetwatervoorziening in het Waddengebied betreffen: hoe watervraag en
aanbod zich ontwikkelen; in hoeverre opschaling van maatregelen tot regionale toepassing
mogelijk is; of maatregelen economisch haalbaar zijn gegeven monitoringsverplichtingen en
beheer & onderhoud; welke combinaties van maatregelen optimaal zijn om meerdere
gebruiksfuncties te bedienen; en wat het uiteindelijke werkelijke rendement van maatregelen
in de praktijk in termen van bijvoorbeeld gewasopbrengst.
Hieronder volgen nog een aantal overwegingen:
• Bewustwording onder waterbeheerders, beleidsmakers en investeerders van de effecten
van klimaatverandering en menselijk handelen op de zoetwaterbeschikbaarheid is nodig
om een duurzaam zoetwaterbeheer te realiseren.
• Om maatregelen efficient te implementeren moet eerst inzicht in het functioneren van het
complexe watersysteem zijn verkregen. Het gebruik van teveel zoet grondwater kan leiden
tot verzilting en uitputting van de zoetwatervoorraden die mogelijk niet snel genoeg
aangevuld kunnen worden.
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•

•

Stel no-regret en op maat gemaakt maatregelen niet uit, bijvoorbeeld verminder grote en
diepe grondwateronttrekkingen en start veldproeven op om (praktische) ervaring op te
doen en als show-case.
Tenslotte: voor de lange termijn is het niet vanzelfsprekend dat een betrouwbare
zoetwatervoorziening gerealiseerd kan worden waarbij in de volledige vraag kan worden
voorzien. Zo kan door een verminderde water aanvoer naar het IJsselmeer/Markermeer,
in combinatie met een verhoogde watervraag in de regio de zoetwaterbuffer van het
IJsselmeer/Markermeer eens vaker onvoldoende zijn (Pouwels et al., 2021). Bij een
extreme zeespiegelstijging behoort een exit-strategie tot de reeële mogelijkheden, zie de
strategie ‘Meebewegen’ in Figuur 17, p. 29.

Verschillende instrumenten (internationale conferenties, webinars, peer-reviewed artikelen,
guidelines, deltaplan zoetwater, databases), zijn voorhanden om kennisuitwisseling intrinsiek
en structureel te laten plaatsvinden. Aan het vrijgeven van subsidie vanuit bijvoorbeeld het
Waddenfonds of het Deltaprogramma Zoetwater kunnen concrete eisen worden toegevoegd.
Er zijn weliswaar meerdere goede initiatieven gestart om kennisuitwisseling te laten
plaatsvinden, maar dit betreft meestal praktijkkennis, lokale tot regionale maatregelen, is vaak
aan een specifieke regio verbonden, en soms nationaal georiënteerd waardoor internationale
kansen worden gemist.

8.2

Aanbevelingen
Suggesties om de onderlinge communicatie tussen de regio’s te verbeteren betreffen:
a. Samenbrengen van (toegepaste) wetenschappers en mensen uit de praktijk uit
verschillende relevante sub-disciplines,
b. Waddenfonds, Deltaprogramma Zoetwater, NWO en andere subsidieverstrekkers houden
elkaar op de hoogte betreffende relevante onderzoekprogramma’s en de selectie van
voorstellen,
c. Meta-data van bestaande en afgesloten projecten worden op een centrale website met
een database beheerd,
d. Kennis wordt op verschillende manieren gecommuniceerd (nieuwsbrief, sociale media
(bijv. linkedin), events, etc.),
e. Organiseren congressen zoetwaterbeschikbaarheid laaggelegen kustgebieden en geven
van (online) cursussen en webinars,
f. Technische componenten van de projecten (databases, toolboxes) worden op open source
sites geplaatst en peer-reviewed publicaties zijn open-access,
g. Delen van opgedane praktische en wetenschappelijke kennis via guidelines, richtlijnen,
protocollen en best practices,
h. Kennis om ondergrondse waterbergingstechnieken robuuster, flexibeler en veerkrachtiger
te maken wordt gedeeld.
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A

Bijlage Geraadpleegde websites
https://www.acaciawater.com/pg-28008-7-109436/pagina/project_spaarwater.html
http://www.artesia-water.nl/werkvelden/hydrologisch-modelleren/verziltingsstudies/
https://www.elementalwatermakers.com/
http://www.go-fresh.info/
https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem
https://www.meijerpotato.com/nl/
https://www.nhv.nu/
https://recharge.iah.org/global-mar-inventory
https://saltfarmfoundation.com/nl/
https://www.samenblauwgroen.nl/thema-s/
https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/verzilting
http://www.swim-site.nl/
https://www.thesaltdoctors.com/
https://www.un-igrac.org/special-project/mar-portal
http://waternexus.nl/
http://zoetzout.deltares.nl/
https://zoetzoutknooppunt.nl/projecten-en-innovaties/proeftuin-zoet-water/

101 van 126

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

B

Bijlage Meet- en monitoringstechnieken

B.1

Boorgatmeting
Bij geo-elektrische boorgatmetingen wordt een sonde neergelaten in een (vaak) open boorgat.
Met de sonde wordt op verschillende manieren de elektrische weerstand van de ondergrond
gemeten. De zogenaamde Short Normal (SONO) en Long Normal (LONO) metingen worden
gebruikt om de bulk elektrische weerstand van de ondergrond tot respectievelijk ongeveer 0.5
m en 1.5 m van de sonde te bepalen. Naast de bulk elektrische weerstand van de ondergrond
worden de SONO en LONO metingen o.a. beïnvloed door de diameter van het boorgat en de
weerstand van de boorvloeistof. Overgangen van zoet naar zout grondwater zijn met deze
methode met een resolutie van enkele meters te bepalen (Van Baaren et al., 2015a).

B.2

Stijghoogte
Peilbuizen met volkomen filters (bijv. 15 m diep) waarin geo-elektrische hand boorgatmetingen
worden uitgevoerd en waarin het grondwater niveau wordt gemeten (één met diver). Uit de
geo-elektrische meetwaarden (en formatie factor, temperatuur van het grondwater en de HCO3
concentratie) kan een 1D chloride profiel worden berekend.

B.3

Prikstok voor de Electrical Conductivity en de Temperature (TEC probe)
De geleidsbaarheidsmetingen met de prikstok worden uitgevoerd om geo-elektrische
bodemweerstanden over het ondiepe traject te verkrijgen Een prikstok, ook wel TEC
(Temperature - Electrical Conductivity) probe genoemd, is een meetapparaat dat de bulk
elektrische geleidbaarheid en temperatuur van de ondergrond meet. De prikstokmeting wordt
handmatig vanaf de grondwaterspiegel per 10 cm diepte-interval in de bodem geduwd om zo
de veranderingen van de geleidbaarheid met de diepte te meten (Figuur 53). Hieruit kan een
schatting van het verloop van het zoutgehalte van het grondwater met de diepte gemaakt
worden. De prikstok kan alleen worden toegepast beneden de grondwaterspiegel, in percelen
met kleiige en venige bodems omdat de prikstok anders niet diep genoeg de bodem in kan
worden gedrukt. De einddiepte van de prikstokmetingen varieert over het algemeen tussen 1.5
- 4 m onder maaiveld. De einddiepte van een prikstofmeting hangt af van de grondsoort; treft
men zandige sedimenten aan, dan kan er vaak niet verder worden geduwd; soms meer dan
8m als het veen betreft.

Figuur 53: Foto’s van de prikstok.

B.4

Karteren zoet-zout grondwatervoorraden m.b.v. Airborne
ElectroMagnetische metingen
Een andere geofysische meettechniek om de zoet-brak-zout verdeling in het grondwater en
dus de zoete grondwatervoorraden te bepalen en die momenteel sterk in de belangstelling
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staat is de zgn. Airborne EM-techniek. Met deze meettechniek wordt met een actief
elektromagnetisch (EM) systeem de elektrische geleidbaarheid van de ondergrond bepaald.
De uitvoerig vindt plaats vanuit een vliegtuig of een helikopter, bij een lichtere variant zou een
drone gebruikt kunnen worden. Door gebruik te maken van verschillende frequenties kan op
verschillende diepten worden gemeten en een geleidbaarheidsprofiel van de bodem worden
opgebouwd. Twee specifieke toepassingen zijn HEM (ontwikkeld door BGR, Duitsland) en SkyTEM (ontwikkeld door Universiteit Aarhus, Denemarken).
Voordelen van deze techniek zijn: a. dat het een 3D beeld levert van de zoet-brak-zout
verdeling tot een diepte van minstens 40m tot 150m onder het maaiveld, en b. dat de meting
is te herhalen ná de uitvoering van de ingreep zodat een mogelijk verschil in de zoet-brak-zout
verdeling indirect te bepalen is, en c. dat het een relatief snelle en kost-efficiënte data-acquisitie
methode is.
In Nederland zijn in 2009 in het kader van het INTERREG-project CLIWAT twee pilots in
Zeeland en Friesland uitgevoerd met airborne ElektroMagnetische (EM) technieken om een
gebiedsdekkend beeld van de zoet-zoutverdeling te verkrijgen (De Louw et al., 2019a). Uit
deze pilots is gebleken dat de zoet-zoutverdeling, en met name de overgang van zoet naar
zout grondwater, zeer goed met deze airborne technieken in beeld is te brengen (De Louw et
al., 2011a; Faneca Sànchez et al., 2012). Figuur 54 laat dit zien voor enkele locaties waar de
zoutprofielen gemeten met een elektrische sonderingen (in-situ meting) en gemeten met
Helicopter-EM worden vergeleken. Zowel het verloop met de diepte (diepte en breedte
overgangszone zoet-zout) als het absolute zoutgehalte werden door HEM goed voorspeld.

Figuur 54: (a) Het Helicopter ElectroMagnetic (HEM)-systeem van BGR (Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe), gebruikt voor de kartering van de zoetzoutverdeling in de ondergrond
van Zeeland; (b) vergelijking van vier zoutprofielen gemeten door elektrische sonderingen (ECPT) met
die gemeten door HEM, tijdens een pilot op Schouwen-Duivenland (De Louw et al., 2011a).

De resultaten leidden tot het initiatief om voor de gehele provincie Zeeland de zoetzoutverdeling met HEM-metingen in beeld te brengen: het FRESHEM Zeeland project (FREsh
Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey in the Province of Zeeland).
Voor meer informatie, zie Delsman et al. (2018b), Van Baaren et al. (2018), de website van de
Provincie
Zeeland
en
het
Waterschap
Scheldestromen:
https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem. Figuur 55 toont de vlieglijnen die bij dit project zijn
gevlogen. De vlieglijnen liggen over het algemeen 200 tot 300 m uit elkaar; voor specifieke
interessegebieden zoals onder andere het Waterhouderij Walcheren gebied, Hedwigepolder,
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Waterdunen en Rammegors is de onderlinge afstand van de vlieglijnen verdicht naar 100 m.
Op een vlieglijn is voor elke 4 m een meting uitgevoerd.
Uniek is het meenemen in de resultaten van de onzekerheid van alle stappen tussen dataacquisitie en de uiteindelijke 3D zoet-brak-zout-verdeling (Delsman et al., 2018a). Daartoe zijn
600 realisaties uitgevoerd en uit dit ensemble zijn percentielen van de berekende
chlorideverdelingen afgeleid. Figuur 56 toont het gedetailleerde 2D-resultaat (50-percentiel)
langs een vlieglijn waarop duidelijk de ruimtelijke variatie van de zoetwaterlenzen (blauwe
kleuren) in een verder zoute ondergrond (geelrode kleuren) zijn te zien. Naast deze 2Dresultaten heeft FRESHEM ook een geïnterpoleerd 3D-beeld opgeleverd. Voor voxels van
50x50 m en 0,5 m dik is voor het gehele gebied een zoutgehalte in 3D bekend. Zo kunnen
bijvoorbeeld verschillende zoet-brak-zout grensvlakken worden weergegeven (Figuur 56), en
dit geeft een goede indicatie van de aanwezigheid en dikte van de zoetwaterlenzen.
De FRESHEM-data zijn vrij toegankelijk:
https://www.zeeland.nl/water/zoet-water/zoet-zoutverdeling-zeeuwse-ondergrond.
Een verwant project heeft plaatsgevonden in Vlaanderen, waar ook Airborne
ElectroMagnetische metingen zijn verzameld, kansenkaarten zijn geconstrueerd en waar pilots
zijn gestart (De Louw et al., 2019b; Delsman et al., 2019). Deze twee projecten laten zien dat
kennisuitwisseling bevorderlijk kan zijn voor de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat.

Figuur 55: De vlieglijnen waarvoor met behulp van Airborne-EM data over de zoet-zoutverdeling van de
ondergrond is verzameld. Onderlinge afstand van de vlieglijnen varieert van 300 tot 100 m voor de
interessegebieden. Op een vlieglijn is voor iedere 4 m een meting verricht.

104 van 126

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

Figuur 56: Enkele resultaten van het project FRESHEM Zeeland: (a) het Cl = 1500 mg/l grensvlak (50percentiel), de zoetwaterlenzen onder de duinen van Schouwen en kreekruggen op Walcheren zijn goed
zichtbaar; (b) Cl-concentratie in een 3D-presentatie van voxels; (c) 2D-resultaat in het verticaal van de
zoet-zout verdeling (Cl-concentratie) langs een vlieglijn (x-as: afstand (m), y-as: diep (m NAP))

B.5

Hydrochemische monitoring / chloridemetingen (eventueel m.b.v
minifilters)
Hydrochemische monitoring is een directe methode. Het bemonsteren van het grondwater kan
verricht worden via peilbuizen, boringen of sonderingen. Voor het uitvoeren van bijvoorbeeld
een chloridemeting van het grondwater wordt water onttrokken uit een peilbuis. De
chlorideconcentratie van het grondwatermonster wordt in het lab vastgesteld. De
nauwkeurigheid van deze metingen is hoog. Het zijn echter wel puntmetingen (of een
mengmonster indien het filter van de peilbuis lang is). Peilbuizen of minifilters kunnen in een
enkel boorgat worden geïnstalleerd of vlak bij elkaar in aparte boorgaten (Figuur 58). Via de
peilbuizen of minifilters kan het grondwater worden bemonsterd en geanalyseerd (Figuur 57).
Watermonsters van de minifilters kunnen met enige regelmaat worden geanalyseerd op EC,
Cl en temperatuur, en evt. (totaal) HCO3 om tijdseries op te bouwen. Het installeren van een
EC-logger in de peilbuis is af te raden omdat het water in de peilbuis niet altijd representatief
is voor het grondwater ter plekke van het filter doordat geen volledige verversing van de buis
plaatsvindt. Voor het monitoren van drukken is dit probleem minder van toepassing. Een
alternatief voor de EC-logger is om deze direct in de ondergrond aan te brengen, al kan de
sensor dan niet of moeilijk worden vervangen (Pauw, 2020).
Een voordeel van directe bemonstering is dat geen petrofysische relatie of inversie nodig is om
het zoutgehalte te bepalen. Zeker in het geval van peilbuizen is de bemonstering relatief
eenvoudig en vereist geen zware apparatuur. Nadelen van bemonstering via peilbuizen is dat
de filters rondom de overgangszone van zoet en zout grondwater moeten worden
geïnstalleerd, daarbij ook rekening houdend met het verplaatsen van deze zone. Ook dient het
boorgat op een goede manier te zijn afgewerkt zodat er geen kortsluitstroming kan
plaatsvinden (Stuyfzand, 1993). Hoewel de methode weinig zware apparatuur vereist is deze,
zeker bij diepe filters, relatief arbeidsintensief. Alle directe methoden hebben als belangrijk
nadeel dat een puntmeting wordt verkregen.
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Figuur 57: Voorbeeld van het monitoren van de ontwikkeling van een zoetwaterlens bij het Kreekrug
Infiltratie Systeem; één van de drie veldproeven uit het GO-FRESH project. Resultaten (EC van het
grondwater bij een referentietemperatuur van 20 graden; ECw20) van de bemonstering van het
grondwater op verschillende dieptes. Uit: Oude Essink et al. (2018).

Figuur 58: Foto’s van peilbuizen (met verschillende filterdiepten) waar grondwater uit onttrokken kan
worden voor een chloridemeting.

B.6

Continue Verticale Elektrische Sonderingen (CVES)
CVES (Continue Verticale Elektrische Sonderingen) worden aan het oppervlakte uitgevoerd
(Figuur 59). Bij een CVES meting worden meerdere elektroden gebruikt, welke zijn verbonden
met een microprocessor. Met deze microprocessor kunnen tal van elektrodecombinaties
worden gebruikt om de schijnbare weerstand van de ondergrond te meten. Uit deze schijnbare
weerstand kan met een inversieprogramma een 2D lagenmodel van de elektrische weerstand
bepaald worden.
Naarmate de afstand tussen de meetelektroden groter wordt, geeft het resulterende signaal de
elektrische weerstand op grotere diepte weer. Het levert een 2D geo-elektrisch
weerstandsprofiel van de ondergrond, na inversie van de resultaten. Uit zo’n profiel kan in
combinatie met andere data een 2D profiel van een (zoete) regenwaterlens worden afgeleid
(Figuur 59, rechts).
Het idee van CVES metingen is dat de elektrische weerstand van de ondiepe ondergrond
varieert in de tijd als gevolg van variaties in de onverzadigde zone (dikte en het vochtgehalte)
en variaties in de diepte van de brak-zout overgang. Omdat de elektrische weerstand van de
ondiepe ondergrond varieert in de tijd als gevolg van variaties in de onverzadigde zone
(grondwaterstand, vochtgehalte en temperatuur) moet hiervoor worden gecorrigeerd. In de
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zomer zorgt de dikkere en drogere onverzadigde zone voor een hogere elektrische weerstand
en zorgt het ondiepere brak-zout grensvlak voor een lagere elektrische weerstand. In de winter
is dit effect omgekeerd. Dit effect compliceert de analyse van de dynamica ven de
regenwaterlens. Alleen wanneer de dikte en de elektrische weerstand van de onverzadigde
zone nauwkeurig genoeg vastgesteld kan worden (bijv. met de peilbuizen en de prikstok
(Bijlage B.3, p. 102)), dan is het waarschijnlijk mogelijk om de invloed van de onverzadigde
zone deels uit de CVES data te filteren. Vanwege bovenstaande kanttekening wordt
voorgesteld het resultaat van de CVES meetdata na één meetjaar te evalueren.
CVES-metingen worden dus (sterk) beïnvloed door veranderingen in vochtgehalte, bodemtemperatuur en grondwaterstand. Het is zodoende (zeer) lastig om veranderingen van het
ondiepe zoutprofiel in de tijd te monitoren. Deze metingen zijn wel zeer geschikt om voor een
groter gebied (in raaien) een globaal ruimtelijk beeld van de zoet-zout verdeling in de
ondergrond te verkrijgen. Ook processen als bijvoorbeeld zoutwateropkegeling door drains
kunnen met deze meettechniek zichtbaar worden gemaakt. Een CVES meting is overigens
gebaseerd op hetzelfde concept als een VES meting (Van Baaren et al., 2015a), zie Bijlage
B.10, p. 110.

Figuur 59: links: Foto van een CVES meting; rechts: Resultaten van een CVES meting langs een
profiel. Dieptes zijn ten opzichte van maaiveld. Uit: Oude Essink et al. (2018).

B.7

Elektrische Conus Penetration Test (ECPT)
In tegenstelling tot een prikstokmeting, kan met behulp van een elektrische
geleidbaarheidssondering (ECPT) de elektrische geleidbaarheid tot veel grotere diepte
gemeten worden. Bij ECPT wordt ook de conusweerstand, waterspanning en kleef gemeten.
Hiermee kan de lithologie worden afgeleid. De nauwkeurigheid van deze meettechniek is hoog;
er wordt in de grond gemeten met een resolutie van 1 centimeter. De elektrische meetdata van
de ECPT zijn vergelijkbaar met de data van de boorgatmetingen; een ECPT is echter niet
herhaalbaar op exact dezelfde plek en het perceel moet toegankelijk zijn voor een
sondeerwagen. Verder zijn er nog wat technische verschillen tussen beide meetmethodes die
samenhangen met de mogelijke invloed van het boorgat op de boorgatmeting en de relatief
korte elektrodeafstand bij elektrische ECPT's.
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Figuur 60: Foto van een sondering om de Elektrische Geleidbaarheid, de conusweerstand, de waterspanning
en de kleef te bepalen.

B.8

Electrical Resistivity Tomography (ERT)
Twee- en driedimensionale geo-elektrische weerstandsmetingen staan bekend als Electrical
Resistivity Tomography (ERT) (Pauw, 2020). Bij ERT worden meerdere combinaties van
elektroden gebruikt om de schijnbare weerstand van de ondergrond te bepalen. Inversie is
vervolgens nodig om een model van de weerstanden te verkrijgen. De inversie van de ERT
monitoringsdata kan apart of in ‘time lapse’, zoals in Huizer et al. (2018). Geo-elektrische
metingen kunnen worden uitgevoerd vanaf het oppervlak, in de ondergrond of door middel van
een combinatie hiervan. Met geo-elektrische metingen in de ondergrond kan een hogere
resolutie in de diepte worden bereikt ten opzichte van enkel metingen vanaf het oppervlak, zie
Figuur 61.
Er zijn verschillende commerciële ERT systemen beschikbaar waarbij hoogfrequent (~1 keer
per dag) een meting verricht kan worden en waarbij de communicatie van de metingen en de
resultaten op afstand plaatsvindt. Op deze manier lenen ERT metingen zich goed voor
metingen relatief dicht bij onttrekkingen, waar een relatief hoge dynamiek verwacht mag
worden. Verder kunnen meetsystemen zo worden ingericht dat een 2D-3D ruimtelijk beeld kan
worden verkregen, zodat bijvoorbeeld ook kan worden onderzocht hoe zoutwaterintrusie
plaatsvindt vanaf het centrum van de onttrekking naar buiten.
De belangrijkste nadelen zijn de relatief hoge kosten en de gevoeligheid voor ruis
(onverzadigde zone, kabels). Voor de kosten van de apparatuur en installatie van twee kabels
moet men denken aan de orde van enkele tienduizenden euro’s, exclusief boor- en materiaal
en abonnementskosten.
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Figuur 61: Voorbeeld van een permanente ERT meetopstelling bestaande uit een horizontale kabel om
de dynamiek van zoutgehaltes in het intergetijde gebied van de Zandmotor (Monster, Zuid Holland) te
monitoren. Links: gemeten waarden (geconverteerd), rechts: modelsimulaties. Uit: (Huizer et al., 2018).

B.9

Saliniteit van oppervlakte water
De Elektrische Geleidbaarheid van het oppervlaktewater kan ook worden gemonitord. Een ECrouting kan worden uitgevoerd met behulp van een CTD-diver (en een GPS device) die of
achter een bootje wordt gehangen of met behulp van een hengel door de sloten wordt
getrokken. Op deze manier kan de variatie in het zoutgehalte in het oppervlaktewater over een
groot gebied worden bepaald (Figuur 62).

109 van 126

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout
11205996-003-BGS-0001, 31 december 2021

Figuur 62: Saliniteit (EC) kaart van het oppervlaktewater van het deelgebied Lissertocht peilvak 9 van de
Haarlemmermeer polder, op mei 2011 (Delsman, 2015).

B.10

Verticale Elektrische Sondering (VES)
Verticale Elektrische Sondering (VES) metingen zijn geo-elektrische metingen die worden
uitgevoerd vanaf de oppervlakte (Van Baaren et al., 2015a). Hierbij wordt de elektrode-afstand
steeds vergroot voor een steeds diepere indringing van de geo-elektrische meting. Deze
metingen geven informatie over de bulk elektrische weerstand van de ondergrond in een ééndimensionaal diepteprofiel. De gemeten elektrische weerstand bij een VES meting is een
schijnbare elektrische weerstand. Deze moet via een inversiemodel vertaald worden naar een
lagenmodel. Het lagenmodel moet zo gekozen worden dat deze de schijnbare weerstand
reproduceert. Een probleem bij deze inversieprocedure is equivalentie in de inversie; er zijn
vaak verschillende lagenmodellen mogelijk om de gemeten schijnbare weerstand te
reproduceren. Vanwege deze inversie is de resolutie van deze meettechniek niet zo hoog, en
neemt bovendien af met de diepte. Voor dikke (> 30 m) zoetwaterlenzen kan de grens tussen
zoet en zout grondwater vaak binnen 5-10 meter bepaald worden.

B.11

EM-SlimFlex
De EM-SlimFlex is een elektromagnetische meting met behulp van boorgatsonde, die
gebaseerd is op elektromagnetische inductie (Pauw et al., 2016a). Met deze methode kan de
bulk elektrische geleidbaarheid van de ondergrond bepaald worden, en daarmee de diepte van
het zoet-zout grensvlak. De sonde kan worden neergelaten in een open boorgat of in een put.
De EM-SlimFlex heeft ten opzichte van conventionele sondes het voordeel dat deze zeer dun
is en bovendien flexibel, waardoor deze in vrijwel alle peilbuizen kan worden toegepast.
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Figuur 63: a. en c. het EM-SlimFlex meetinstrument en b. foto van een EM-SlimFlex meting opstelling.

B.12

Zoutwachter
Een zoutwachter bestaat uit een kabel waarop zich meerdere elektroden bevinden. De
configuratie van de elektroden kan verschillen en wordt vaak afgestemd op de lokale verdeling
van zoet en zout grondwater. Er kunnen 2 of 4 elektroden worden gebruikt om de ECbulk 13 te
meten. Het meten van ECbulk gebeurt handmatig met een speciaal daarvoor ontworpen
meetunit. De kabel kan los in een boorgat worden geïnstalleerd of aan een peilbuis
vastgemaakt worden. Voorafgaand aan de installatie dient een goed beeld verkregen te zijn
van de verdeling van zoet en zout grondwater. De verticale resolutie is afhankelijk van de
configuratie van de elektroden. Een resolutie van 0.5 m lijkt niet onrealistisch. Net als bij
hydrochemische monitoring via peilbuizen bestaat een zoutwachtermeting uit puntmetingen.

B.13

Active Heating-Distributed Temperature Sensing (AH-DTS)
AH-DTS zijn glasvezelkabels waarmee in-situ de horizontale grondwaterstroomsnelheid kan
worden bemeten. Met behulp van de kabels wordt het verschil in temperatuur in de ondergrond
bepaald tussen een constante en uniforme verwarming van de zogenaamde Distributed
Temperature Sensing (DTS) kabel en de achtergrondtemperatuur van het grondwatersysteem.
Het temperatuurverschil geeft indirect de grondwaterstromingssnelheden aan de hand van een
empirische relatie, die recentelijk in het laboratorium is vastgesteld (Bakx et al., 2019).

B.14

Glasvezel technologie om de saliniteit te meten
Met een zoetzout-glasvezelsensor kan de variatie in chemische concentratie en de verzilting
langs de kabel worden gemeten. Er wordt hierbij gebruik gemaakt Fiber Bragg Gratings die de
verandering van rek en temperatuur van de glasvezel omzetten naar een verschuiving in
golflengte. Deze glasvezelsensor is uniek omdat hij constant over grote afstanden (kilometers)
op meterniveau een (betrouwbare) meting kan doen van de zoutconcentratie. Het systeem kan
continu worden uitgelezen en is snel waardoor het ook kan worden ingezet voor toepassingen
met een hoge dynamiek. Naast de verziltingsgraad wordt ook de temperatuur gemeten. De
mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt onderzocht binnen het project FOSTER
(https://fosterproject.nl/), op een tweetal veldlocaties te Waternet en de Zandmotor.

B.15

Smartphone App voor EC-metingen
Smartphone Apps zijn ontwikkeld om het voor boeren en burgers mogelijk te maken op een
eenvoudige manier metingen te doen en te delen. Zo is er de Nitraat Water App
(https://publicwiki.deltares.nl/display/wqapp/Nitrate+App+Home): deze meet naast nitraat ook
de elektrische geleidbaarheid (EC). De elektrische geleidbaarheid (EC) van het grond- en
oppervlaktewater geeft de mate van verzilting aan. Een ander voorbeeld is ontwikkeld door
Akvo en Acacia (https://texelmeet.nl/bord).
——————————————
13
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C

Bijlage Korte uitleg lokale technieken
zoetwaterbeschikbaarheid
Meer informatie over de verschillende technieken is te vinden in: Delsman et al., 2018b;
Kaandorp et al., 2021; Te Winkel et al., 2020; en Van Bakel et al., 2014.

C.1

Behoud van regenwaterlenzen / tegengaan verzilting

C.1.1

Peilgestuurde drainage

Bron: Spaarwater

Werking

Drainagesysteem waarbij het instelniveau variabel is waardoor water
langer in de ondergrond kan worden vastgehouden.
Langer vasthouden zoet water (regenwaterlenzen)
Perceel met drainagebehoefte, met name in kwelsituatie

Doel
Toepasbaar bij
Beschrijving techniek
Peilgestuurde drainage of (samengestelde) regelbare drainage is een drainagesysteem
waarbij de grondwaterstand aangepast kan worden door het veranderen van het
uitstroomniveau van het systeem, ook tot boven de uitstroomopeningen van de drains.
Hierdoor kan water langer vastgehouden worden in de ondergrond van het perceel. Een
ingestelde hoogte die gelijkstaat aan het maaiveld betekent een uitschakeling van het
drainagesysteem; ingestelde hoogte onder de uitstroomopeningen van de drainagebuizen is
een traditioneel werkend drainagesysteem.
Een stuw in een slootje of een stelpijp in een regelput wordt ingesteld op een bepaalde hoogte,
waarbij alleen gedraineerd wordt als de grondwaterstand boven deze hoogte uitkomt.
Drainagebuizen kunnen bij peilgestuurde drainage dieper liggen in vergelijking met traditionele
drainage (Future Water, 2013). Het maximale regelbereik in de put of stuw is ongeveer 50 cm,
de verhoging van de grondwaterstand is waarschijnlijk lager en wordt geschat op ongeveer 30
cm (aan het begin van het groeiseizoen) maar is afhankelijk van de situatie (van Bakel et al.,
2014). KlimaatAdaptieve Drainage (KAD) is een toepassing van dit concept waarbij snel en
traploos de drainagehoogte op afstand geregeld kan worden, waardoor adequaat gereageerd
kan worden op weersomstandigheden (van Bakel et al., 2014).

Doordat de grondwaterstand bij peilgestuurde drainage verlaagd kan worden op het moment
dat dat nodig is, kan het peil langer hoog blijven. Middels hogere grondwaterstanden wordt het
water hierdoor langer in de ondergrond van het perceel vastgehouden. In de kustgebieden
zorgt dit ervoor dat zoet regenwater langer wordt vastgehouden en regenwaterlenzen beter in
stand worden gehouden. Belangrijk punt is wel dat het bovenste (zoete) grondwater wordt
gedraineerd zodra het drainagepeil omlaag wordt gezet, bijvoorbeeld aan het begin van het
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jaar wanneer toegang tot het perceel met landbouwvoertuigen nodig is. Door na
werkzaamheden het peil weer omhoog te zetten kan water weer worden vastgehouden, maar
daarvoor is ook neerslag nodig.
Peilgestuurde drainage kan worden gebruikt voor sub-infiltratie als alternatief voor beregening.
Hierbij wordt water via het drainagesysteem geïnfiltreerd om de grondwaterstand te verhogen
of op peil te houden. Bij sub-irrigatie wordt via het drainagesysteem effectiever geïrrigeerd,
doordat er geen water verloren gaat aan verwaaiing, interceptie, bodemverdamping en
afstroming. Er bestaan enkele ervaringen met dit concept, zoals in Schoondijke (ZeeuwsVlaanderen; Stuyt, 2013), Breezand (Noord-Holland; Hulshof et al., 2019) en GoereeOverflakkee. Op Goeree-Overflakkee is hiermee gestart in 2019 als primaire vochtvoorziening
op percelen met aardappelen, bloembollen en uien. Inmiddels is het systeem daar succesvol
uitgerold over ca 250ha met verplaatsbare toerengeregelde pompsystemen op zonne-energie
zonder accu’s. De beschikbare pompcapaciteit is hierbij ongeveer 5mm/dag/ha.
C.1.2

Anti-verziltingsdrainage – Drains2Buffer

Bron: Oude Essink et al., 2018

Werking
Doel
Toepasbaar bij

Peilgestuurd drainagesysteem waarbij de drains op grotere diepte
worden geplaatst zodat hoofdzakelijk brak/zout water afgevoerd wordt
Langer vasthouden zoetwater, groei van regenwaterlens
Perceel in kwelsituatie met dunne regenwaterlenzen en ondiep brak
grondwater, zoals in zoute kwelgebieden in Zeeland. De zoute kwel die
in deze gebieden voorkomt, verhindert de infiltratie van regenwater

Beschrijving techniek
Bij antiverziltingsdrainage liggen de (regelbare) drains dieper dan bij conventionele drainage
en ook is de drainageafstand kleiner (Oude Essink et al., 2018). De drains worden ingezet om
zout water af te voeren tijdens natte periodes. Hiermee kan de regenwaterlens worden vergroot
en het bovenste grondwatersysteem verzoeten. Het oorspronkelijke drainagepeil en daardoor
het grondwaterpeil blijf gehandhaafd (Oude Essink et al., 2018). Dit wijkt dus af van
peilgestuurde drainage; daar wordt de grondwaterstand verhoogd ten tijde van
neerslagoverschot (Van Bakel et al., 2014). De verdieping van de regenwaterlens door
antiverziltingsdrainage staat ongeveer gelijk aan het aantal cm verdieping van drainagebuizen
(De Louw et al., 2015). Bij een erg sterke kwelflux zal antiverziltingsdrainage minder optimaal
werken.
De werking van traditionele drains, die eventueel in hetzelfde gebied aanwezig zijn, dient
gereduceerd te worden. Dit betekent dat het drainagepeil daarvan verhoogd moet worden. Om
het effect van antiverziltingsdrainage te versterken en versnellen, kunnen de diepe
antiverziltingsdrains onderbemalen worden (Oude Essink et al., 2018).
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Antiverziltingsdrainage zorgt voor afname in uitstroom van nutriënten naar oppervlaktewater
(Deltafact Anti-verziltingdrainage (https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/antiverziltingsdrainage, 2021); Acacia Water (2019)). Direct na aanleg van antiverziltingsdrainage
zal de zoutlast van het geloosde water op het oppervlakte water hoger zijn, maar wanneer de
regenwaterlens in evenwicht is met de nieuwe drainagesituatie zal het afvoerwater weer
ongeveer dezelfde zoutlast hebben (Van Bakel et al., 2014).
C.1.3

Waterconservering door stuwen

Bron: Jeuken et al. (2015)

Werking

Door plaatsen van stuwtjes in sloten wordt water vastgehouden in zowel
oppervlakte- als grondwater. Door een kleinere drooglegging stijgt het
grondwaterpeil en wordt meer regenwater in de ondergrond vastgehouden.
Doel
Vasthouden van (zoet) water
Toepasbaar bij Met sloten gedraineerde vlakke gebieden met matig-grote drooglegging
Beschrijving techniek
In natte periodes wordt water vastgehouden achter kleine stuwen in de kleinste stroompjes en
slootjes van het oppervlaktewatersysteem. Hierdoor stijgt het waterpeil en het
grondwaterniveau, waardoor het zoete (regen)water langer vastgehouden wordt in de
ondergrond. Deze techniek is het meest kansrijk in erg vlakke gebieden, omdat een verhoging
in het oppervlaktewaterpeil dan leidt tot een grondwaterstandsverhoging in een groot gebied.
Daarnaast werken de stuwen beter wanneer deze in gebieden met veel sloten geplaatst
worden zodat de afstand tussen sloten relatief klein is. In zeer kansrijke gebieden kan de GVG
(gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) met 20 cm verhoogd worden; hiervoor is een
ontwateringsbasis van 40 cm in de sloten nodig (Van Bakel et al., 2014). Een negatief effect
kan zijn dat de afvoer door de stuwen gereduceerd wordt en dat de kwaliteit van het
oppervlaktewater verslechtert door stilstaand water achter de stuw (Van Bakel et al., 2014).
Een variant op de traditionele stuw is de zoete stuw. Deze houdt zoet water vast door het
afvoeren van zoutwater via een sifonconstructie. De stuw is, in tegenstelling tot een traditionele
stuw, ontworpen om het zoute water af te voeren en het zoete water vast te houden. Momenteel
zijn er nog geen locaties waar gemeten is aan een dergelijke stuw. Op Texel is een project
gestart om hier verder ervaring mee op te doen (Zoete Stuw Texel, 2019-2023).
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C.2

Vergroten of creëren van zoetwaterlenzen ten behoeve van
onttrekkingen

C.2.1

Kreekrug Infiltratie Systeem (KIS)

Bron: Oude Essink et al, 2018

Werking
Doel
Toepasbaar bij

Verhogen grondwaterstand door infiltratie via drainage zorgt voor groei
zoetwaterlens
Vergroten zoetwaterlens voor irrigatie
Zandige ondergrond met aanwezigheid van een zoetwaterlens (bijv.
kreekruggen, dekzandruggen en duinen)

Beschrijving techniek
Bij Kreekruginfiltratie (KIS) wordt door actieve infiltratie van zoet water de grondwaterstand
verhoogd. Dit gebeurt met behulp van een peilgestuurd drainagesysteem: hierin kan het
drainagepeil verhoogd worden en/of het systeem wordt gebruikt om zoet oppervlaktewater te
laten infiltreren. Doordat de grondwaterstand verhoogd wordt, zal de zoetwaterlens ook in dikte
toenemen. Een grondwaterstandsverhoging van 1 m kan in theorie en onder ideale
omstandigheden leiden tot een toename van 40 m dikte (GO-FRESH: Oude Essink et al.,
2018).
Om het effect van kreekruginfiltratie te verhogen, kan er rondom de zoetwaterlens brak water
onttrokken worden. Dit systeem heet SeepCat (afkorting voor Seepage Catcher)
(https://www.deltares.nl/en/news/seepcat/). Doordat dit onttrokken brakke water geloosd moet
worden, zullen de sloten zouter worden.
C.2.2

Freshmaker

Bron: Oude Essink et al., 2018
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Werking

Doel
Toepasbaar bij

Injecteren van water via horizontale put tijdens overschot en tegelijkertijd
onttrekken zout/brak water onder zoetwaterlens. Zoet water onttrekken
wanneer nodig.
Aanleggen of vergroten zoetwatervoorraad
Aanwezigheid van zandige laag in de ondergrond en
intensieve/hoogwaardige teelten (i.v.m. kostprijs)

Beschrijving techniek
De Freshmaker wordt toegepast in zandgronden of zandige lagen in zoute gebieden. Er wordt
water geïnfiltreerd of geïnjecteerd in de ondergrond met behulp van horizontale putten (HDDW,
Horizontal Directional Drilled Well) tijdens natte periodes. In tijden van droogte kan dit water
met dezelfde put weer opgepompt worden. Daarnaast wordt onder de zoetwaterlens met
behulp van een tweede horizontale put ook zout water onttrokken om het opdrijven van zout
water tegen te gaan en verzilting van de ondiepe put te voorkomen. Door het afvangen van het
zoute water wordt ook de ruimte voor de opslag van zoet water vergroot (GO-FRESH: Oude
Essink et al., 2018; Van Bakel et al., 2014).
Doordat de Freshmaker een lokaal systeem is, zal wegstromen van het water snel tot een
afname in efficiëntie leiden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld KIS, waarbij over een veel groter
oppervlakte wordt geïnfiltreerd.
C.2.3

Ondergrondse waterberging onder afsluitende kleilaag

Bron: Zuurbier et al., 2018

Werking
Doel
Toepasbaar bij

Injecteren van zoet water in een brak/zout pakket via putten tijdens
overschot, onttrekken wanneer nodig.
Aanleggen of vergroten zoetwatervoorraad
Aanwezigheid van zandige laag in de ondergrond en
intensieve/hoogwaardige teelten (i.v.m. kostprijs)

Beschrijving techniek
Bij ondergrondse waterberging onder een afsluitende kleilaag wordt in natte perioden zoet
water ondergronds geïnfiltreerd in een brak of zout pakket met behulp van een verticale put.
Bij een zoetwatervraag in droge perioden wordt het water via dezelfde put weer opgepompt
(Van Bakel et al., 2014). Er kan ook gekozen worden om het water via een andere put (op
dezelfde hoogte) weer te onttrekken (Acacia Water, 2019). Regenwater of oppervlaktewater
wordt gezuiverd voordat het geïnjecteerd wordt (Deltafact Ondergrondse Waterberging). Dit
concept wordt ook wel Aquifer Storage and Recovery (ASR) genoemd, maar de meeste andere
technieken die in dit hoofdstuk benoemd zijn vallen ook onder die noemer.
Door ondergrondse waterberging onder een afsluitende kleilaag kan een grote hoeveelheid
zoet water voor een lange periode vastgehouden worden, terwijl het ook een goede kwaliteit
behoudt. Dit is vaak gunstiger dan bovengrondse waterberging, wat veel ruimte inneemt.
Daarnaast kan ondergrondse waterberging met injectie zorgen voor extra opslag en
afvoermogelijkheid van water tijdens intense neerslag in stedelijke gebieden, waardoor de
waterveiligheid verbeterd wordt (Deltafact Ondergrondse Waterberging).
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D

Bijlage Beschrijvingen enkele projecten en
onderzoeken
Hieronder worden enkele relevante projecten beschreven. Deze lijst is niet compleet. Op de
website van het Zoet-Zout Knooppunt, https://zoetzoutknooppunt.nl/projecten-en-innovaties/,
staan voor een drietal regio’s verschillende projecten en initiatieven beschreven die te maken
hebben met (zoet)waterbeschikbaarheid in laag-Nederland, waarbij zoet en zout water en
verzilting een rol speelt. Ook in de rapportage “Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten
Waddenkust” van Van Loon-Steensma (2021) en het Deltaplan Zoetwater 2022 – 2027 van
het Nationaal Deltaprogramma Zoetwater (2021) staan meerdere (toekomstige) projecten
beschreven.

D.1

Spaarwater: Rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik en
waterbeheer in het verziltende Waddengebied
Unieke aspecten: eerste zoetwatervoorzieningsproject in het Noorden, benutting ondergrond,
economische analyse, veel stakeholders
Het project met Acacia als trekker richt zich sinds 2013 op het veiligstellen van de
zoetwaterbronnen door het aanbod van zoet water te vergroten en de zoetwatervraag te
verkleinen (Acacia Water, 2019, 2016). Dat gebeurt met verschillende technieken/concepten:
anti-verziltingsdrainage, eigen watervoorziening en zuinig met zoetwater. De effecten,
toepasbaarheid en kansrijkheid van deze maatregelen en in hoeverre zij bijdragen aan de
doelen van de Kader Richtlijn Water (KRW) zijn onderzocht op vier pilotlocaties (Breezand,
Herbaijum, Hornhuizen en Borgsweer). De economische en waterhuishoudkundige effecten
op regionale schaal zijn onderzocht in drie poldergebieden (Oostpolder, Oude Bildtpollen en
Noorderleegpolder en Negenboerenpolder). Opdrachtgevers zijn: Waddenfonds, Provincie
Groningen, Provincie Friesland, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s,
LTO Noord fondsen, STOWA, Interpolis/Hagelunie en Rabobank.
Website: www.spaarwater.com

D.2

GO-FRESH: Verbeteren zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw
in de Zuidwestelijke Delta
Unieke aspecten: ondergrondse waterberging voor en samen met agrariërs,
wetenschappelijke aanpak met PhDs, monitoren en modelleren
Een consortium bestaande uit Deltares, Wageningen Environmental Research, KWR, HZ
University of Applied Sciences, ZLTO en Acacia Water zoekt vanaf 2012 in Zeeland uit of zoet
water in de ondergrond kan worden opgeslagen tijdens perioden van wateroverschot, om het
vervolgens weer te gebruiken in droge perioden (Oude Essink et al., 2018, 2014). Er zijn drie
pilots ingericht. Twee van de pilots, Kreekrug Infiltratie Proef te Serooskerke (Walcheren) en
Freshmaker te Ovezande (Zuid-Beveland), richten zich op zoetwaterbellen in kreekruggen
(met een typische dikte van ~10-30 m), terwijl een derde pilot, Drains2Buffer te Kerkwerve
(Schouwen-Duiveland) zich richt zich op zoute kwelgebieden waar de regenwaterlens veel
dunner is (1-2 m). Doel van het project is om innovatieve oplossingen voor huidige en
toekomstige zoetwatertekorten te bieden en om bij te dragen aan het economische perspectief
van landbouwbedrijven in de regio. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Provincie
Zeeland, het Deltafonds, de waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta, de
gemeenten Schouwen-Duiveland, Veere en Borsele, Stichting De Waterbuffer en STOWA.
Website: http://www.go-fresh.info/
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Ook in het Vlaamse kustgebied zijn voor o.a. de Vlaamse Milieumaatschappij binnen het
Europese project TOPSOIL de potenties onderzocht van het ondiepe freatische
grondwatersysteem om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw te verbeteren (De
Louw et al., 2019b). Een vijftal mogelijke locaties van pilotprojecten om de
zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten zijn in kaart gebracht.

D.3

Fresh Water Options Optimizer en Regioscan Zoetwatermaatregelen
Unieke aspecten: mathematische quick-scan op nationale schaal; geschiktheid meerdere
technieken bepaald
In het Kennis voor Klimaat project Fresh Water Options Optimizer zijn geschiktheidskaarten
gemaakt waarin op landelijk niveau (o.b.v. landelijke data) staat aangegeven welke gebieden
geschikt zijn voor het toepassen van adaptieve maatregelen (Van Bakel et al.,
2014). Opdrachtgevers zijn: Kennis voor Klimaat, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en STOWA. In de ‘Regioscan Zoetwatermaatregelen’ is een nieuw instrument
ontwikkeld dat helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie door het in beeld brengen
van de bijdrage van lokale maatregelen afgezet tegen de regionale zoetwatertekorten
(Delsman et al., 2018b; Te Winkel et al., 2020). Opdrachtgevers zijn: Deltaprogramma
Zoetwater, DHZ Maasregio, Zoetwaterregio IJsselmeergebied, Deltares en STOWA.

D.4

FRESHEM: FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter
ElectroMagnetic survey in the Province of Zeeland
Unieke aspecten: grootschalige en snelle bepaling van de zoet-brak-zout verdeling in 3D;
interval nauwkeurigheid is bepaald, data direct toegankelijk op openbare website
Binnen het Zeeuwse project FRESHEM heeft Deltares, TNO en BGR een methode ontwikkeld
om geofysische metingen die met een helikopter zijn verzameld te vertalen naar een 3D beeld
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van de verdeling van zoet, brak en zout grondwater (Delsman et al., 2018a; Van Baaren et al.,
2018). Deze metingen geven belangrijke informatie voor waterbeheer en bijvoorbeeld ook voor
boeren en kustbeheerders of voor natuurontwikkeling. De informatie wordt ook gebruikt om
uitspraken te kunnen doen over de beschikbaarheid van zoet grondwater in de toekomst onder
klimaatverandering en zeespiegelstijging. Belangrijk is dat de resultaten op een toegankelijke
manier vrij beschikbaar zijn gemaakt via een website van de provincie, hier wordt veel gebruik
van gemaakt door agrariërs, onderzoeksbureaus en overheden. Opdrachtgevers zijn:
Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf, Rijkswaterstaat Zee &
Delta, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(VNSC), Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en het Deltafonds.
Website: https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem
Ook in het Vlaamse kustgebied heeft voor o.a. de Vlaamse Milieumaatschappij binnen het
Europese project TOPSOIL een vergelijkbare zoet-zout kartering met behulp van een
elektromagnetisch meetcampagne vanuit de lucht plaatsgevonden (Delsman et al., 2019). Dit
onderzoek in België heeft intensief gebruik gemaakt van de kennis opgedaan te FRESHEM
Zeeland.

D.5

COASTAR – Zout op afstand, zoet op voorraad; Grootschalige
zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond
Unieke aspecten: brak grondwater als een nieuwe resource; brakwaterwinning als kansrijke
aanvulling op de zoetwatervoorziening, grootschalige pilots voor overheid en bedrijfsleven,
veel stakeholders; internationaal zeer kansrijk
Toepassing van grootschalige ondergrondse oplossingen voor een robuuste zoetwaterlevering
in combinatie met tegengaan verzilting, voorkomen wateroverlast en bodemdaling door a. het
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gat te dichten tussen waterlevering en watervraag in ruimte en tijd door ondergrondse
waterberging en b. het gebruik van brak grondwater. Door zoet water ondergronds te bergen
en brakwater te gebruiken kunnen kustgebieden worden voorzien van voldoende zoet water
voor gietwater, industrie en drinkwater, nu en in de toekomst. COASTAR concepten zijn
toepasbaar in kustgebieden wereldwijd – van stedelijke delta’s tot landbouwgebieden en kleine
eilanden. Website: https://www.coastar.nl/

D.6

COASTAR – Pilot Waterbank Westland
Unieke aspecten: ondergrondse waterberging, organisatiemodel, economische haalbaarheid
Toepassing grootschalige ondergrondse waterberging in combinatie met brakwaterwinning en
ontzilting, voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw. Analyses zijn zowel technisch,
juridisch, beleidsmatig en financieel. Technisch is er al vrij veel kennis over dit soort systemen,
maar in dit project wordt dat gekoppeld met een organisatiemodel in de vorm van een
Waterbank. Een eerste verkenning van de toepassing is afgerond in 2018, een uitwerking van
het systeem wordt snel verwacht.

D.7

Landelijk zoet-zout grondwater model: NHI zoet-zout
Unieke aspecten: 3D zoet-zout grondwatermodellering, reproduceerbaar en transparant,
saliniteitsdata aangeleverd door veel overheidsinstanties, toolboxes en database openbaar
beschikbaar, unieke innovatieve parallele computertechnieken
Dit project beschrijft de totstandkoming van de geactualiseerde Toolbox NHI zoet-zout en de
realisatie van de eerste versie van het LHM zoet-zout. De Toolbox NHI zoet-zout bestaat uit
geactualiseerde datasets van verschillende typen zoet-zout metingen, nodig om een zoet-zout
grondwatermodel te realiseren, open source (Gitlab) tools om transparant een zoet-zout
grondwatermodel op te bouwen, versnelde software om dichtheidsgedreven
grondwaterstroming en zouttransport te berekenen (iMOD-WQ), en een methode om het effect
van een stationaire zoet-zoutverdeling op de grondwaterstroming mee te nemen in een
grondwater-kwantiteitsmodel (Delsman et al., 2020), Opdrachtgever is Rijkswaterstaat.
Website: http://www.nhi.nu/nl/index.php/uitvoering/nhi-zoet-zout/
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D.8

Brede Grondwaterstudie Fryslân
Het grondwater in de provincie Fryslân wordt intensief gebruikt voor de drinkwatervoorziening,
industriewatervoorziening, landbouw en natuur. Om inzicht te krijgen in het functioneren van
het grondwatersysteem in Fryslân heeft de Provincie Fryslân de Brede Grondwaterstudie
Fryslân laten uitvoeren Royal HaskoningDHV (Vermulst and Van der Linde, 2020). Doel is te
bepalen a. hoe het grond- en oppervlaktewatersysteem van Fryslân werd en wordt beïnvloed
door peilbeheer en ontwatering, inpolderingen en landaanwinning, zeespiegelstijging en
klimaatverandering, b. de duurzaamheid van de winbare hoeveelheid zoet grondwater, en c.
in hoeverre deze veranderingen zijn te beheersen door maatregelen en aanpassingen in het
peilbeheer, de ontwatering, de drinkwaterwinningen en uitbreiding van de Friese Boezem. Een
review van de Brede Grondwaterstudie Fryslân heeft plaatsgevonden in 2021 (Oude Essink,
2021).

D.9

Water Nexus - Salt water where possible, fresh water where necessary.
Unieke aspecten: het gebruik van brak water als bron, groot consortium met samenwerkende
partijen als multinationals, midden- en kleinbedrijf, adviesbureaus, kennisinstituten,
waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; samenbrengen technologieën en
beheersstrategieën in case studies
Het project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor watervoorziening in
verstedelijkte kustgebieden met een gebrek aan zoet water terwijl het klimaat veranderd. In
strategieën worden watervraag en aanbod tussen industriële en landbouwsystemen
afgestemd, met opties voor zowel zout als zoet water. Het project kijkt naar water- en groene
technologieën zoals wetlands voor de opslag en zuivering van water. De nadruk ligt op
industrie en landbouw / tuinbouw waar grote volumes water worden gebruikt.
Website: http://waternexus.nl/
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D.10

Samenwerken voor Zoetwater - van pilots naar grootschalige
toepassing van zoetwateropslag in de ondergrond van SchouwenDuiveland
Unieke aspecten: opschalen bestaande kennis door middel van snelle analyses, kennis delen
Op het eiland Schouwen-Duiveland werken kennisinstellingen, adviesbureaus, overheden en
agrariërs samen om de zoetwatervoorziening voor de landbouwsector op het eiland te
vergroten en verzilting tegen te gaan. Hiervoor worden quickscans en haalbaarheidsstudies
uitgevoerd naar de optimale maatregelen op verschillende agrarische bedrijven. Belangrijk
onderdeel van het project is kennis delen en samen leren, hetgeen gebeurd via workshops en
kennisbijeenkomsten.

D.11

AquaConnect: Key technologies for safeguarding regional water
provision in fresh water stressed deltas
Unieke aspecten: ‘Zelfvoorzienend in zoetwatervoorziening’
Steeds vaker heeft Nederland te maken met zoetwatertekorten als gevolg van ernstige
droogte. Het omvangrijke AquaConnect-consortium biedt hiervoor een oplossing: de
onderzoekers willen het gebruik van afvalwater en brak grondwater mogelijk maken met
nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Deze technologieën ondersteunen ze met een
systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. Deze methode kan
de overheid vervolgens gebruiken in regelgeving. Daarnaast werken de onderzoekers aan
geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden
via zogeheten ‘smart water grids’, waarvan ondergrondse waterberging ook onderdeel is. Het
programma zal voor vier regio’s tonen hoe die zelfvoorzienend kunnen worden in
zoetwatervoorziening als voorbeeld voor andere plaatsen in de wereld.

D.12

Saliniteitsmetingen oppervlaktewater
Participatief monitoren van de waterkwaliteit (waaronder het zoutgehalte) met behulp van
lokale bewoners en gebruikers, waarbij de data op webapplicaties toegankelijk is gemaakt, zie
bijv. https://texelmeet.nl/ (project: Boeren Meten Water).
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D.13

Freshwater Availability in the Mekong Delta (FAME), Vietnam
Freshwater Availability in the Mekong Delta (FAME) is a collaborative, multiphase project
focusing on scoping, piloting and providing upscaling advice to national partners in Vietnam on
the implementation of shallow Aquifer Storage and Recovery (ASR) systems. These systems
could provide farm-scale solutions to address the water-quality and availability issues being
faced in Ben Tre and Trah Vinh provinces in the Mekong Delta, Vietnam. During fieldwork, a
better understanding is achieved on how Aquifer Storage and Recovery systems could benefit
farmers, and to solve the water challenges they are facing today and in the near future.
Experience gained from a pilot site and communicated during workshops will help to increase
water security and could provide a water-management framework to ensure sustainable water
resources management.
Partners: Netherlands Enterprise Agency, Deltares, Wageningen University &
Research, Nelen & Schuurmans, Royal HaskoningDHV; Vietnam: Center of Water
Management and Climate Change, of the Vietnam National University – Ho Chi Min, Division
for Water Resources Planning and Investigation for the South of Vietnam (DWRPIS).

D.14

Overige projecten; zonder beschrijving en niet volledig
Zie onder andere voor meer informatie: (Deltaprogramma, 2020; Nationaal Deltaprogramma
Zoetwater, 2021).
Waddengebied
Project
Verziltingsstudie Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Zoete Stuw
Zoet-Zout grensvlakkaart Friesland
Boeren Meten Water
COASTAR Groningen en Friesland
Zoet op Zout
Zoete Toekomst Texel
Verkenning geohydrologische effecten
voorraadbekken IJsselmeer
Holwerd aan Zee
Watervraag en opslagwater door
industrie (Noord-Holland en
Groningen)
Proeftuin landbouwprojecten: Vervolg
Spaarwater Flevoland
Ondergrondse drinkwateropslag (pilot
+ uitvoering)
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Start
2012

Eind
2013

Thema 1
Modellen

2017
2017
2018
2019
2019
2020
2021

2023
2018
huidig
huidig
huidig
2022
2021

Pilot
Modellen
Monitoring
Mapping
Pilot
Pilot
Modellen

2021
2022

2022
huidig

Modellen
Pilot

2022

huidig

2022

huidig

Monitoring

Pilot

Element
Systeembegrip

Locatie
IJsselmeer

Pilots
Systeembegrip
Systeembegrip
Systeembegrip
Pilots
Pilots
Systeembegrip

N-Holland, Gr.
Texel
IJsselmeer

Systeembegrip
Pilots

Waddengebied
Noord-Holland
en Groningen

Pilot

Pilots

Flevoland

Pilot

Pilots
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Thema 2

Zeeland / Zuidwestelijke Delta
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Project
Waterdunen
Monitoring Perkpolder
Waterhouderij Walcheren
Vraag en aanbod van zoetwater in de
Zuidwestelijke Delta: een verkenning
Rainwater lenses, saline wells (P. De
Louw PhD)
Increasing freshwater recovery upon
aquifer storage (K. Zuurbier, PhD)
Climate Proof fresh water supply (P.
Pauw & J. Delsman PhD)
GO-FRESH
ASR Dinteloord
Monitoring Perkpolder
Evaluatie onttrekkingsregels
Drainstore
DeltaDrip
Zeeland zoet-zout model
DOW infiltratieproject
Monitoringsopties zoetvoorraden
Zeeland
Waterconserveringsstuwen NoordBeveland
Natuurlijk Zoet
Ondergronds beregenen
Living Lab Schouwen-Duiveland

Start
2008
2008
2009
2008

Eind
huidig

2008

Monitoringsplan zoetwatervoorraden
Zeeland
Hedwigepolder
Rammegors
Monitoring zoetwaterlensen
Hoedekenskerke
Verkenning Gebiedsfreshmaker
Omgevingsaanpak & pilot onderzoek
Wetland - Milde Ontzilting
Zoutmanagement in zoektocht naar
zouttolerante aardappel
Meer fruit met minder water

2015

Thema 2

huidig
2009

Thema 1
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Overig

2013

Monitoring

Pilot

Element
Systeembegrip
Systeembegrip
Stakeholders
Inzicht water
vraag-aanbod
Systeembegrip

Monitoring

Pilot

Systeembegrip

Pilot

Modellen

Systeembegrip

Monitoring

Pilots
Pilots
Pilots
Beleid
Pilots
Pilots
Systeembegrip
Pilots
Beleid

2016

2010

2015

2012
2013
2016
2017
2018
2018
2018
2018
2019

2018
huidig
2017
2019
huidig
2020
2021
2021
2020

Pilot
Pilot
Pilot
Modellen
Pilot
Pilot
Modellen
Pilot
Monitoring

2019

2021

Monitoring

2019
2020
2020

2021
2022

Monitoring
Pilot
Pilot

2021

2021

Monitoring

Beleid

huidig
huidig

Monitoring
Monitoring
Monitoring

Systeembegrip
Systeembegrip
Systeembegrip

Walcheren
Zuidwestelijke
Delta
Walcheren,
Schouwen-Duivel
Ovezande,
zeeland

Zeeland
Dinteloord
Zeeland
Kruiningen
Zeeuws-Vl.

Zeeland

Pilots

Monitoring
Modellen

Stakeholders
Pilots
Opschaling

Colijnsplaat
SchouwenDuiveland
Zeeland
Hedwigepolder

Pilot

2015

2015

Pilot
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Pilot

Locatie

Nieuw Namen,
Zeeuws-Vl.

E
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Bijlage Voorbeeld interactieve database
projecten
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