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De ondergrond als waterbuffer voor droge periodes: 
Welke kansen liggen er in Noord-Holland? 

Klimaatnetwerk webinar - 28 oktober 2021
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Programma

• Welkom Jan Wijn (HHNK/Klimaatnetwerk)

• Duurzaam zoetwaterbeheer Noord-Holland Esmée Vingerhoed (HHNK)

• Wat is COASTAR? Liduin Bos-Burgering (Deltares)

• Kansen in Noord-Holland inzet ondergrond Koen Zuurbier (PWN)

• Inleiding 4 locaties

• Interactieve sessie: inzoomen op kansrijke locaties

• Plenaire afronding



Watertekort voorkomen door bufferen

28 oktober 2021



Watertekort door
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Oplossing = bufferen; maar waar?
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Waarom COASTAR?

Liduin Bos-Burgering (Deltares)
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Waarom COASTAR?

De Nederlandse delta heeft steeds meer te maken met droogte, wateroverlast, 
bodemdaling en verzilting. Zoetwater wordt schaarser. We hebben behoefte aan meer 
betrouwbare bronnen voor drinkwater, gietwater en proceswater. Aan een gezonde 
bodem. Aan waterberging in perioden met veel regen. 

Het kennisprogramma COASTAR biedt oplossingen voor de watertransitie. We kunnen 
waardevol regenwater slim opslaan, in plaats van laten wegstromen. We kunnen brak 
grondwater winnen, waarmee we verzilting tegengaan en zoetwater kunnen 
produceren.

COASTAR deelt graag deze oplossingen voor een leefbare delta.



COastal Aquifer STorage And Recovery

als een ondergrondse oplossing voor het verbeteren van water beschikbaarheid 
in gebieden wereldwijd met watertekorten en verziltingsproblemen.

2015: concept fase
2018: Intentieverklaring 11 organizaties
2019: opstart onderzoeksprogramma
2021: opschaling naar pilots 

• Dicht het gat tussen wateraanbod en –vraag in ruimte en tijd

• Voorkomen van verzilting door gebruik brakwater voor zoetwaterproductie
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Ondergrondse opslag. Niet nieuw, wel booming

2018 – CIRCULAIRE SYSTEMEN2010 – ZOET IN ZOUT

1950 - DUININFILTRATIES 1980 – “DIEP INFILTRATIE” 1980, 1990 – TUINBOUW 2010 – ZOET IN ZOUT

2018 – REGIONALE STRATEGIEËN 2020 – ASR DRINKWATER PWN

https://library.kwrwater.nl/publication/59145347/

https://www.alliedwaters.com/collab/salutions/
https://www.kwrwater.nl/en/samenwerkingen/dune-water-company-joint-research/


COASTAR oplossingen in Nederland - Cases

COASTAR

1. Waterbank Westland

2. Urban Water Buffers

3. Brakwaterwinning Duinen

4. Brakwaterwinning diepe polders



COASTARWaterbank Westland 
Droge voeten, voldoende gietwater
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• Een vorm van samenwerking 
is noodzakelijk, hiervoor 
wordt een waterbank
voorgesteld. 

• Drie varianten: 

• Basis: individuele 
tuinbouwbedrijven 
infiltreren overtollig 
regenwater

• Clusters: tuinbouwbedrijven 
infiltreren gezamenlijk 
overtollig regenwater

• Met overige bedrijven: ook 
andere bedrijfsdaken 
worden ingezet

• Glastuinbouwbedrijven 
infiltreren overtollig 
regenwater in de 
ondergrond, om netto 
onttrekkingen te 
compenseren.

• Dit helpt tegen verzilting 
en vermindert ook 
overstort. 

• Dit concept kan een 
uitweg bieden uit de 
‘brijndiscussie’ en zou dan 
perspectief kunnen bieden 
op een duurzame 
zoetwatervoorziening voor 
de glastuinbouw. 

oud

nieuw

Waterbank



COASTARBrakwaterwinning kustduinen
Drinkwater
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• Grondwatermodelleringen 
laten zien: jaarlijkse 
winning van ca. 20 miljoen 
m3 brak grondwater lijkt 
haalbaar in duingebieden 
Meijendel en Berkheide.

• Kosten-technisch
interessant: winning op 
bestaande 
productielocatie bespaart 
veel nieuw leidingwerk.

• Logische route voor afvoer 
concentraat: de Noordzee.

• Dunea is op zoek naar nieuwe 
bronnen voor drinkwater, 
aanvullend op de Maas en Lek.

• Brak grondwater is een 
potentieel interessante bron. 

• En door van onder de 
zoetwaterbel in de duinen 
brak grondwater te winnen, 
vergroot je tevens de 
zoetwaterbel zélf.

• Dubbel voordeel: nieuwe 
drinkwaterbron en grotere 
strategische 
zoetwatervoorraad

Oud

Nieuw



COASTARBrakwaterwinning MT-polder 
Drinkwater en ontzilting voor landbouw doeleinden
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Oud Nieuw

• Brak grond- en oppervlaktewater
• Vóórkomen brakke wellen

• Brakwaterwinning
• Reductie brakke kwel (wellen)
• Vermindering water- en zoutbezwaar polder



COASTARUWB Rotterdam
Koploper in ondergrondse waterberging
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• In 2050 wil Rotterdam 
geen hemelwater meer via 
het riool afvoeren. 
Bovengrondse oplossingen 
kosten te veel ruimte. 
Daarom kiest de stad voor 
infiltratie.

• Water dat ondergrondse
geborgen wordt, kan later 
alsnog gebruikt, 
bijvoorbeeld voor
sportvelden of openbaar
groen.

• Zoals bij de Urban 
Waterbuffer in Spangen.

Urban Waterbuffer Spangen

• Maar: hoe beheer je al 
die systemen in een
stedelijke omgeving? Hoe 
monitor je efficiënt en 
wanneer is inspectie of 
onderhoud nodig?

• Daarvoor ontwikkelen we 
een dashboard, waarmee 
beheerders zicht hebben 
op grondwaterstand en 
grondwaterkwaliteit en 
waarmee zij tijdig risico’s 
voor putverstopping
kunnen signaleren.



• Geohydrologische analyses voor de COASTAR toepassingen:
• brakwaterwinning
• ondergrondse opslag zoetwater

• Effect analyses op toepassing van: 
• Voorkomen zoutwater intrusie
• Voorkomen verzilting
• Extra drinkwaterbron
• Voorkomen bodemdaling
• Voorkomen (grondwater) overstroming

• Economische analyse op case niveau (kosten en baten)

• Resultaat: 
• Kansrijkheidskaart = 
• geohydrologische geschiktheid + effect analyses + economische analyse

COASTAR
COASTAR nationale opschaling - Highlights
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COASTAR kansen International

COASTAR

Nederland

Chili

Vietnam
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Kansen in Noord-Holland

Koen Zuurbier (PWN)
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Doel COASTAR Noord-Holland

• Onderzoeken geschiktheid van de ondergrond 

• Opstellen van kansenkaarten voor de regio Noord-

Holland, gebruikmakend van:

• beschikbare gebiedskennis en gegevens van 

Noord-Holland

• Eerder ontwikkelde methode op nationale 

schaal

• Uitvoeren toetsing op bekende locaties

• Inzoomen op “nieuwe” kansrijke locaties
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Hoe worden de geohydrologische geschiktheidskaarten gemaakt?
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Geohydrologische 
eigenschappen

Achtergrondstroming

Opdrijving

Opbarstrisico

Doorlatend vermogen

Geohydrologische
geschiktheid

Gebiedskennis

Ondergrondse opslag zoetwater

Ondergrondse zoetwateropslag
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144 geschiktheidskaarten
vs

Referentie geschiktheidskaart

Ondergrondse zoetwateropslag

(on)gevoeligheidskaart Geschiktheidskaart 

Gevoeligheidsanalyse naar (on)zekerheid
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Geohydrologische 
eigenschappen

Cl-concentratie

Dikte brakwaterpakket

Max diepte bovenkant 
brakwaterlaag

Doorlatend vermogen

Geohydrologische
geschiktheid

Gebiedskennis

Brakwaterwinning

Brakwaterwinning
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Gevoeligheidsanalyse naar (on)zekerheid

108 geschiktheidskaarten
vs

Referentie geschiktheidskaart

Brakwaterwinning

(on)gevoeligheidskaart Geschiktheidskaart 
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Kwalitatieve analyse – kansrijkheid

Geohydrologische 
analyse

Effectanalyse

Voorkomen zoutwater intrusie
Voorkomen verzilting
Extra drinkwaterbron

Voorkomen bodemdaling
Voorkomen (grondwater) overstroming

Toetsing en 
inzoomen

Op case niveau

Kansrijkheidskaart
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Inleiding inzoomen
op kansrijke locaties
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ASR Hoorn

• 'Zoetwaterbel van Hoorn'

• Waarom?

• Leveringzekerheid Drinkwater

• Pieken bij groeiende vraag opvangen

• Continu bedrijven waterfabriek Andijk

• Strategische voorraad?

• Vraag COASTAR: waar kan het nog meer?



Breezand

- Spaarwater I & II 
2013 – 2019 – 1,2 ha 

- AgriMAR – 2017 –
2021 – 10 ha 
- 2 PhD onderzoekers

- Afbraak pathogenen, 
nutriënten en GBM’s
in de ondergrond 



Zoete Toekomst Texel 

• Pushing the limits

– Hoge zoutgehaltes 

– lage doorlatendheid van de rond

• Wat is er nodig en hoe maken we dit 

mogelijk? 
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Beemster polder

• Nog niet eerder naar gekeken

• Mogelijk problemen voor voldoende 

gietwater door:

• Brakke/zoute kwel

• Bodemdaling 

• Kan ondergrondse opslag en/of 

brakwaterwinning hier een oplossing 

zijn?

• Mogelijkheden voor extra 

drinkwater productie en gietwater

Zout water ligt rond de -25 m 
onder maaiveld en de polder is 
kwel gevoelig (0-0.25 mm/dag)
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Programma

• Welkom Jan Wijn (HHNK/Klimaatnetwerk)

• Duurzaam zoetwaterbeheer Noord-Holland Esmée Vingerhoed (HHNK)

• Wat is COASTAR? Liduin Bos-Burgering (Deltares)

• Kansen in Noord-Holland inzet ondergrond Koen Zuurbier (PWN)

• Inleiding 4 locaties

• Interactieve sessie: inzoomen op kansrijke locaties

• Plenaire afronding
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Plenaire afronding



COASTARMeer informatie:
COASTAR.nl
info@coastar.nl

Zout op afstand
Zoet op voorraad


