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1. Introductie
Zoetwatervoorziening in NL
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• Regio’s / gebruikers aan zet

– Tegengaan verzilting

– Water langer vasthouden
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1. Introductie
Water genoeg?
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• Tijdelijke onbalanswateraanbod en vraag

– Met name kustgebieden: zoetwatertekorten en verzilting!

• NL: met name tekort aan irrigatiewater / peilbeheer

• NL: onbalans kan onder toekomstigklimaatgroter

worden

• Traditioneel: bovengrondseoplossingen (bassins, 

aanvoer) en dure, maar niet duurzame oplossingen

(ontzilting)
Westland-Oostland: gemiddelde
watervraag/aanbod
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1. Introductie
Zelfvoorzienend…

4

• Voorbeeld: dure, maar geen duurzame

oplossingen (ontzilting)
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1. Introductie
Ondergrondse waterberging (OWB) / aquifer storage and recovery (ASR)
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Kenmerkend voor het ‘concept’ ondergrondse waterberging (OWB, ASR) 

is:

1.1.1.1. zoetwaterzoetwaterzoetwaterzoetwaterwordt in de bodem gebracht in de bodem gebracht in de bodem gebracht in de bodem gebracht (‘geïnfiltreerd’), waarna 

het

2.2.2.2. verblijftverblijftverblijftverblijft in de bodem (en eventueel verandert/verbetert van 

samenstelling) tot er een zoetwatervraag ontstaat, waarna 

3.3.3.3. zoet grondwater wordt onttrokkenzoet grondwater wordt onttrokkenzoet grondwater wordt onttrokkenzoet grondwater wordt onttrokken (‘terugwinnen’)

In sommige gevallen wordt daarbij zout / brak waterzout / brak waterzout / brak waterzout / brak waterafgevangen en 

geloosdgeloosdgeloosdgeloosd in bodem / oppervlaktewater.



1. Introductie
Ondergrondse waterberging (OWB) / aquifer storage and recovery (ASR)

NATTE PERIODEN (DOORGAANS: HERFST / WINTER) DROGE PERIODEN (DOORGAANS: VOORJAAR/ZOMER)
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1. Introductie
Ondergrondse waterberging (OWB) / aquifer storage and recovery (ASR)
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Essentieel:Essentieel:Essentieel:Essentieel:

• Bedrijfsmatig interessant:

• Voldoende water (genoeg te infiltreren, maar ook terug te winnen!)

• Kosten << baten

• Vergunbaar en beheersbaar

• Geen gevaar verontreiniging grondwater

• Hydrologische effecten omgeving



2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Historie

Al onder de aandacht in jaren ’80Al onder de aandacht in jaren ’80Al onder de aandacht in jaren ’80Al onder de aandacht in jaren ’80

• Glastuinbouw Oostland

• Goede terugwinning in zoeter grondwater, 

veel zoetwaterverliezen in zouter 

grondwater (brakwater)
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Foto: B-E de Lier (1983)



2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Historie

Al onder de aandacht in jaren ’80Al onder de aandacht in jaren ’80Al onder de aandacht in jaren ’80Al onder de aandacht in jaren ’80

• Kreekrug bij Kapelle:

• Geïnfiltreerde water komt maar deels terug 

en wordt verdrongen door zoutwater onder 

een zoetwaterlens
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Historie

Wat ging/gaat er mis?Wat ging/gaat er mis?Wat ging/gaat er mis?Wat ging/gaat er mis?

• Met name opdrijving van zoetwater in zouter 

grondwater

• Mate is afhankelijk van 

• Dichtheidsverschillen zoet-zoutwater

• Doorlatendheid ondergrond (‘grofheid’)

• Dikte van de watervoerende laag

• Geïnfiltreerde volume
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Verbeterde concepten sinds 2010

Wat moet beter?Wat moet beter?Wat moet beter?Wat moet beter?

• Locatiekeuze

• Sommige gebieden per definitie 

ongeschikt (voor kleine schaal)

• Putconfiguratie

• Flexibiliteit in infiltratie en onttrekking

• Eventueel interceptie brakwater
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Verbeterde concepten sinds 2010

Voorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASR----CoastalCoastalCoastalCoastal (ook wel: MPPW-ASR)

• Locaties

• Nootdorp (2011)

• Westland (2012)

• Breezand / Borgsweer (2014)

• Agriport A7 (2014)

• Dinteloord (2015)

• Waddinxveen (verwacht: 2016)
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Verbeterde concepten sinds 2010

Voorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASR----CoastalCoastalCoastalCoastal

• Locaties

• Nootdorp (2011)

• Westland (2012)

• Breezand / Borgsweer (2014)

• Agriport A7 (2014)

• Dinteloord (2015)

• Waddinxveen (verwacht: 2016)
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• Nooit 100%...

• Bovenzijde watervoerende laag steeds zoeter…



2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Verbeterde concepten sinds 2010

Voorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASR----CoastalCoastalCoastalCoastal

• Locaties

• Nootdorp (2011)

• Westland (2012)

• Breezand / Borgsweer (2014)

• Agriport A7 (2014)

• Dinteloord (2015)

• Waddinxveen (verwacht: 2016)
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• Toch 100% i.c.m. ontzilting...
• Netto geen invloed op grondwatersysteem

Brakwater ROBrakwater ROBrakwater ROBrakwater RO

(geen 
infiltratie 
zoetwater)

ASROASROASROASRO

(infiltratie 
zoetwater 

= productie 
zoetwater)



2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Verbeterde concepten sinds 2010

Voorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASR----CoastalCoastalCoastalCoastal

• Locaties

• Nootdorp (2011)

• Westland (2012)

• Breezand / Borgsweer (2014)

• Agriport A7 (2014)

• Dinteloord (2015)

• Waddinxveen (verwacht: 2016)
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Verbeterde concepten sinds 2010

Voorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASR----CoastalCoastalCoastalCoastal

• Locaties

• Nootdorp (2011)

• Westland (2012)

• Breezand / Borgsweer (2014)

• Agriport A7 (2014)

• Dinteloord (2015)

• Waddinxveen (verwacht: 2016)
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Verbeterde concepten sinds 2010

Voorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASRVoorbeeld 1: ASR----CoastalCoastalCoastalCoastal

In ≠ uit:

• Redox reacties (Fe, effect op druppel?)

• Cation-uitwisseling (Na-aanrijking, water 

toch te zout)

• Kleimobilisatie bij verzoeting (verstopping?)
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Verbeterde concepten sinds 2010

Voorbeeld 2: Voorbeeld 2: Voorbeeld 2: Voorbeeld 2: FreshmakerFreshmakerFreshmakerFreshmaker

• Locatie

• Ovezande (2013)
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Verbeterde concepten sinds 2010

Voorbeeld 2: Voorbeeld 2: Voorbeeld 2: Voorbeeld 2: FreshmakerFreshmakerFreshmakerFreshmaker

• Locatie

• Ovezande (2013)
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2. Infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland
Stand van zaken
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Essentieel:Essentieel:Essentieel:Essentieel:

• Bedrijfsmatig interessant:

• Voldoende water (genoeg te infiltreren, maar ook terug te winnen!)maar ook terug te winnen!)maar ook terug te winnen!)maar ook terug te winnen!)

• Variabele potentie ondergrond

• Veel te behalen met verbeterde putconfiguraties

• Vergroten terugwinning door interceptie en/of ontzilting

• Op weg naar ‘of-the-shelf’ systemen

• 0.2 tot 1.0 euro/m3 (afh. van schaal en terugwinrendement)



3. Risicobeoordeling bij infiltratie
Ondergrondse waterberging (OWB) / aquifer storage and recovery (ASR)
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Essentieel:Essentieel:Essentieel:Essentieel:

• Bedrijfsmatig interessant:

• Voldoende water (genoeg te infiltreren, maar ook terug te winnen!)

• Vergunbaar en beheersbaar

• Geen gevaar verontreiniging grondwater

• Hydrologische effecten omgeving

tussen droom en daad

staan wetten in de weg en praktische 
bezwaren

Uit: ‘Het Huwelijk’ , Willem Elsschot (1910)



3. Risicobeoordeling bij infiltratie
Vergunbaarheid, meetverplichting…
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AanleidingAanleidingAanleidingAanleiding

• Taak overheid: 

– meetverplichtingen voorschrijven, om de zorgplicht 
met betrekking tot het water- en bodemsysteem te 
waarborgen

• Belang gebruiker:

– kosten meetverplichting moeten gedragen worden 
door de economische opbrengsten van de investering

Standaard meetverplichtingen zijn zwaar, want opgesteld Standaard meetverplichtingen zijn zwaar, want opgesteld Standaard meetverplichtingen zijn zwaar, want opgesteld Standaard meetverplichtingen zijn zwaar, want opgesteld 
voor grootschalige systemen (drinkwater)voor grootschalige systemen (drinkwater)voor grootschalige systemen (drinkwater)voor grootschalige systemen (drinkwater)

Bevoegd gezag mag echter afwijkenBevoegd gezag mag echter afwijkenBevoegd gezag mag echter afwijkenBevoegd gezag mag echter afwijken
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3. Risicobeoordeling bij infiltratie
Vergunbaarheid, meetverplichtingen…
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HandreikingHandreikingHandreikingHandreiking

• Beschrijving relevante wetgeving in 1 

document

• Beoordelingskader voor zorgvuldige 

beoordeling nieuwe initiatieven

• Aanbevelingen voor landelijke en decentrale 

wetgever

MemoMemoMemoMemo

• Ideeën ter verbetering

Spaarwater, 15 april 2016



3. Risicobeoordeling bij infiltratie
Vergunbaarheid, meetverplichtingen…
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DoelstellingenDoelstellingenDoelstellingenDoelstellingen

• Breed-gedragenbinnen Laag-Nederland: 

relevante instituten met een 

begeleidingscommissie vanuit de waterschappen 

en provincies;

• Waar mogelijk technisch borgen van de 

infiltratiewaterkwaliteit prefereren boven 

frequente monitoring. Indien nodig passend 

monitoren;

• Komen tot eenhanteerbare, bondige handreiking 

voor initiatiefnemers en vergunningverleners.

Spaarwater, 15 april 2016

AfbakeningAfbakeningAfbakeningAfbakening

• Bestaande wet- en regelgeving;

• De beoogde gebruiker zijn de waterbeheerder en -

gebruiker (eventueel via adviseur);

• De handreiking is, voor zover mogelijk, ook toepasbaar 

voor nieuwe, nu nog onbekende OWB-technieken;

• Alternatieven voor zoetwatervoorziening zijn vooraf 

afgewogen;

• OWB in de land/tuinbouw en kleinschalige (<150.000 

m3/jaar) systemen voor de industrie. Grootschalige 

systemen voor drinkwater vallen hier expliciet buiten.



3. Risicobeoordeling bij infiltratie
Vergunbaarheid, meetverplichtingen…
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DoelstellingenDoelstellingenDoelstellingenDoelstellingen

• Breed-gedragen

• Technisch borgen, passend monitoren

• Hanteerbaar, bondig
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AfbakeningAfbakeningAfbakeningAfbakening

• Bestaande wet- en regelgeving;

• waterbeheerder en –gebruiker

• Ook nieuwe, nog onbekende OWB-technieken

• Land/tuinbouw en kleinschalige industrie



3. Risicobeoordeling bij infiltratie
Processchema
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‘Eenvoudig’

‘Standaard’

Wel hydrologische effecten 
(natschade /

droogteschade/zetting)

Geen evaluatie 

waterkwaliteit: Lichte / 
geen meetverplichtingen

Wel hydrologische effecten 
(natschade /

droogteschade/zetting)

Beoordeling 
infiltratiewaterkwaliteit 
en risico’s verspreiding



3. Risicobeoordeling bij infiltratie
Niet leuker, wel makkelijker…
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Belangrijkste stappen:

1. Infiltratiewater en de gestelde normen

2. Verhoogde concentraties milieu-eigenstoffen al in grondwater

3. Afbraak binnen geringe afstand van infiltratie (NO3, GBMs…)

4. Zonder afbraak: risico op langdurig verontreinigen bodem rondom systeem 
en/of grote volumes grondwater

Beperkt / gemiddeld risico: 
wel vergunbaar, passend monitoren cf. leidraad

Hoog risico: 
niet vergunbaar, nemen mitigeren maatregelen en opnieuw 
beoordelen



3. Risicobeoordeling bij infiltratie
Risico verspreiding…
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3. Risicobeoordeling bij infiltratie
Niet leuker, wel makkelijker…
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Belangrijkste stappen Leidraad ‘Passend Monitoren’:

1. Onderscheid type infiltratiewater (hemelwater, oppervlaktewater, 
afvalwater?)

2. Meewegen stroomgebied, toegepaste GBMs

3. Meewegen voorzuivering

4. Meewegen variatie waterkwaliteit gedurende het jaar

+

• Goede borging grondwaterkwaliteit

• Geen overdadige meetverplichtingen: niet meer kosten dan nodig



4. Conclusies
Over water infiltreren en terugwinnen in Laag-Nederland

Essentieel:Essentieel:Essentieel:Essentieel:

• Bedrijfsmatig interessant:

• Voldoende water terug te winnen

• Kosten << baten

• Vergunbaar en beheersbaar

• Geen gevaar verontreiniging grondwater

• Hydrologische effecten omgeving

• Ja, bij juiste locatie & putconfiguratie!

• Ja, maar let op: schaalgrootte en 

terugwinrendement

• Gebruik Handreiking STOWA 35 (2015) 

(zoals opgesteld i.s.m. Spaarwater)
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